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  بيانات الكتاب

  )خوارج علي نهج التتار وسنة العجم(داعش : اسم الكتاب

وائل محمد رمضان أبو عبيه /  الشريف: مؤلفاسم ال  
)حبيب الكل(، الشهير بالمصري موطنًا نسبًا ، ىالحسن 

  صفحة ))  ٢٢٩ / ((عدد الصفحات 

  /         م اإليداع رق 

  / الترقيم الدولي  

  تم بحمد هللا 

  ـ ه ١٤٣٥ عيد األضحىمن  لثثافي ال

  نصر أكتوبر المجيد  م يوم  ٦/١٠/٢٠١٤  ثنيناالالموافق 

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف   
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  إهداء

******  

  إلي كل مقتول ومذبوح بغير حق باسم الدين

  

  بأهديكم هذا الكتا

  

  إحياءً لمظلمتكم

  ا يُفعل بغيركمـم وبمـا فُعل بكـوتذكيرًا للناس بم

  كمعصرمن خوارج والمعتدين  علي أيدي البغاة

  وتبرئة لدين هللا  من  قتلكم وذبحكم

  د اليومـل قائل بعال يَقُ ىحت

  إنما ذبحناكم وقتلناكم

  قربة إلي هللا

            

  حبيب الكل
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  حيمبسم هللا الرحمن الر

  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا  : قال

  ده ـن لسانه ويـم الناس مـم من سلـالمسل 

  ١. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم

  

  

 

 

 

                                                             
ي المستدرك وابن حبان في الترمذي في سننھ وأحمد في مسنده والنسائي في سننھ والحاكم ف  ١

  .من لسانھ ویده المسلمونوورد في البخاري ومسلم بلفظ المسلم من سلم  صحیحھ بسند حسن
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

یاك  الحمد هللا رب العالمین ال إله إّال هو الملك الحق المبین ، اللهم إیاك نعبد وإ
ل علي نبیك وحبیبك ورسولك محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلي نستعین ، اللهم ص

  .أهل بیته الطاهرین وأصحابه كلهم أجمعین 

اهللا أن یجعل الكمال إّال لكتابه الكریم ، وما دام القضاء كذلك فلیلتمس القارئ لي  أبا
 العذر إن وجد في كتابي هذا نقص أو خطأ ولیستغفر اهللا لي ولیبین لي فأرجع عنه إن

شاء اهللا ما دام للحق وبالحق ، وأما إن وجد خیرًا وحقًا فلیعلم أنه من اهللا وحده وببركة 
  .  إتباع نبیه الكریم صل اهللا علیه وسلم فلیدعوا لي بظاهر الغیب وله بمثل ما دعي لي

ال شك أن لكل كتاب رسالة یصبوا إلي إیصالها ، ولكل كاتب دافع  وغایة یرجوها مما 
ا الكتاب هو إیصال الحقیقة للناس مدعومة بالقرآن الكریم وصحیح وهدف هذ. كتب

وأما الدافع الذي جعلني أكتب فهو حزٌن اعتصر قلبي ولبي وعقلي . السّنة الشریفة
وكلي حینما رأیت أقوامًا یقال عنهم داعش یذبحون بالسكین أسراهم مثل البهائم سواء 

، ! لكفره سواء أكان أسیرًا أم غیر أسیرأكانوا كفارًا أم مسلمین فالكافر یقتل ویذبح 
قتل لردته أو لخیانته أو ألي سبب كان  ُ وكل ذلك أمام العالم كله وینسبون ! والمسلم ی

فعلهم هذا إلي كتاب اهللا وسّنة نبیه صل اهللا علیه وسلم ویكبرون ویهللون في سعادة 
لمین ، ألنهم لو وتشفي غیر خفي ویرفعون الشهادتین علي أعالمهم إعالمًا بأنهم مس

  .أنهم مسلمون  رفعوا هذه الشهادتین ما ظّن أحدلم ی
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ْلِم َكافَّةً (فاإلسالم الحق هو دین السالم   وا ِفي السِّ وا اْدُخُل ُن ا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ دعوته  ٢)یَ
ن َشاء َفلْ (وأداته الحریة  ٣ )ُقْل هُوَ اللَّهُ َأَحدٌ ( التوحید مَ ْؤِمن وَ ُ ن َشاء َفْلی رْ َفمَ ْكُف   ٤ )یَ

ِمیَن (وغایته الرحمة  اَل ْلعَ ًة لِ ْحمَ الَّ رَ َسْلَناَك ِإ ا َأرْ مَ ، وشأن اإلسالم كشأن أي دین أو  ٥ )وَ
ة أو بلد، أ كتب القتال علي ، وألنه دین السالم فقد من حقه الدفاع عن نفسهمّ

قَ (عدوان المعتدین  دور  ولكنه كتب من أجل الدفاعالمسلمین وهو كره لهم ،  وا ِفي وَ اِتُل
وَنُكمْ  اِتُل َق ُ   .ولیس من أجل الهجوم علي الغیر بهدف إسالمه أو قتله ٦ )َسِبیِل اللَِّه الَِّذیَن ی

واإلفساد في  داعش من الهجوم علي البالد العربیة واإلسالمیة وقتل العباد تفعلما ك
وسنة العجم أقرب لنهج التتار  ما تفعله بل ، والدین من ذلك براء ، البالد باسم الدین

: (قال صل اهللا علیه وسلم من حیث الوحشیة والعدوان 
(. ٧  

  ؟ المسلمینفعلوا ذلك بقد والحمالت الصلیبیة والعجم إن المغول :  وقد یقول قائًال منهم

وسیعلم الذین المغضوب علیهم بما فعلوا من إذًا وهم من الضالین و  وأقول له فعلوا
  !!هم نستن وبعدوانهم نقتدي ؟هل أصبحنا بظلمظلموا أي منقلب ینقلبون ، ولكن 

فساد في البالد باسم اإلسالم والجهاد( أحزننيالذي هذا هو    ) ذبح ووحشیة مع العباد وإ

هذا طبیعي ینتهي من الدنیا الي یوم القیامة، فالظلم والعدوان والقتل والذبح واإلفساد لن
  !. ما دام الطمع في الدنیا والسلطة قائم ، ولكن أن یكون باسم الجهاد واإلسالم 

                                                             
  ٢٠٨سورة البقرة اآلیة  ٢
  ١سورة اإلخالص اآلیة  ٣
  ٢٩سورة الكھف اآلیة  ٤
  ١٠٧سورة األنبیاء اآلیة  ٥
  ١٩٠سورة البقرة اآلیة  ٦
 صحیح مسلم  ٧
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عون ، فإن تبرئة اإلسالم مما یقولون ویدَّ : ومن هنا كانت غایتي وهي من شقین األول
ن أرادوا الدنیا أرادوا أن ینتقموا من الغرب فلینتقموا ولكن لیس باسم اإلسالم  وإ

ن   أرادوا احتالل بلد والعدوان علیهفلیأخذوها ممن شاءوا ولكن لیس باسم اإلسالم وإ
فلیعتدوا ولكن لیس باسم اإلسالم ، كفي اإلسالم ما أصابه من تنفیر طوال قرن مضي 
بسبب المتطرفین الذین شوهوا صورته أمام العالم في وقت كان األوجب علي المسلمین 

اإلسالم في ظل التطور الكبیر لوسائل االتصال في هذا العصر ومن ثم  نشر دعوة
جائت داعش فقضت علي ما تبقي لإلسالم من أمل في نشره حیث صار العالم كله 

  .یشاهد داعش ویروج لمواطنیه أن هذا هو اإلسالم الذي یدعونا إلیه المسلمون

جها أن ما یفعلوه لیس فهو إبالغ داعش ومن علي نه: وأما الشق الثاني من غایتي
هم ینتهون إن كان لصحیح الدین عندهم مكانة ، أما أنا فقد  من صحیح اإلسالم عّل

  .شهدمن یشاء اللهم قد بلغتهم اللهم فابلغت علي قدر ما وفقت إلیه واهللا یهدي 

وقد تم هذا الكتاب في أول عید األضحى المبارك ، وفي أول شهر أكتوبر الذي نصر 
ریون علي عدوهم، ووافق كذلك یوم االحتفال السنوي لجماعتنا الصغیرة اهللا فیه المص

  .التي اجتمعت علي حب اهللا وحب رسوله وحب اإلسالم والمسلمین فاستبشرت خیرًا 

وقد وجدت في نظم هذا الكتاب صعوبة كبیرة حیث أن داعش لیس لها مؤلفات ومراجع 
رجع إلیها فلیس لها إّال منّظرین أو متعاطفین  ُ علي شبكات التواصل ، أو مؤیدین ی

االجتماعي وقد وفقت لبحثین یستعرضان أدلة داعش علي ذبح العباد واإلفساد في 
) يفي ذبح األسار  ىهدایة الحیار (و ) الذبح علي الطریقة اإلسالمیة(، وهما ! البالد 

  .فتأملتهما فوجدت العرض عرض العلماء واألدلة أدلة األهواء 
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دت درضت أدلتهم وأضفت إلیها أدلة ُأخري یستدل بها البعض ور فتوكلت علي اهللا وع
،وأثبت أن أدلتهم  أحادیث (ت علي اعتمد) أدلة واهیة (  ما هي إالّ علیها وفندتها تفنیدًا

ردال یرقي بعضها منقطعة ضعیفة وسیر مرسلة  ُ علیه وآیات قطعت من سیاقها  أن ی
  ).الخ...فرین جعلوها في المؤمنینوُأخري محكمة جعلوها منسوخة وأخري نزلت في الكا

وبینت معني الجهاد وأوضحت أن مجموع الجهادین معًا یصل إلي نیف ومائة وأربعین 
نوعًا قد اختزلوها كلها في القتال الحربي فقط  ثم اختزلوا القتال في القتل ثم اختزلوا 

   .ن القتلثم شرحت باختصار معني القتال وبینت الفرق بینه وبی، ! القتل في الذبح 

وأن له حكمین إما  ثم بینت شیئًا من قوانین الحرب في اإلسالم وآدابها وحقوق األسیر،
ما الفداء كما ورد بكتاب اهللا وصحیح السنة    .المّن وإ

  ).الغرب(العجم فعل و  فعل المغول ختصار عن داعش ثم قارنت بینها وبیناثم تكلمت ب

  .إجماعوهو كثیر كأنه  جمعه نيما أمكنفی شأنهم ثم جمعت بعض الفتاوى الواردة في

بتغي به وجهك الكریم، جهادًا في سبیلك جعله اللهم ا ُ    .یا قریب یا مجیب وعمًال ی

إال كان له من أمته ، ة قبلي ما من نبي بعثه اهللا في أمّ  (: صل اهللا علیه وسلم قال
م خلوف ثم إنه تخلف من بعده، ته ویقتدون بأمره حواریون وأصحاب یأخذون بسنّ 

، یقولون ما ال یفعلون ویفعلون ما ال یؤمرون       
 ، لیس وراء ذلك من اإلیمان

  .والحمد هللا رب العالمین أجمعینعلي سیدنا محمد وعلي آله اهللا صل و  .٨)حبة خردل 

 )حبیب الكل(ه الحسني الشهیر ب عبیَّ  وائل أبو والعربي والغربيكتبه للعالم اإلسالمي 
                                                             

 وغیرھموالطبراني في معجمھ ي مسنده والسنن الكبري للنسائي صحیح مسلم واحمد ف  ٨
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  اء يكذبون ويظلمون إنها ستكون أمر(  

  فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 

  فليس منا ولست منهم 

  وال يرد على الحوض 

  ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 

  فهو مني وأنا منه 

 ٩). وسيرد علي الحوض
 

 

 
                                                             

 مسند أحمد وجامع الترمذي وصحیح ابن حبان بسند صحیح  ٩
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تستند إلیه فیما  في اإلسالم مستند شرعي طائفة أو ال شك أن لكل جماعة أو فرقة
وبه  الخ.....تذهب إلیه ویكون هو ُحجتها وال بد، عقائدیًا كان أو فقهیًا أو فكریًا 

كتب لتلك الفرقة ) كتابًا وسّنة(تدعوا وتناظر ، وكلما كان ذلك المستند الشرعي قویًا 
سلم باالنتماء إلیها والدعوة البقاء علي الساحة اإلسالمیة وكثر أتباعها وتشرف الم

 إلیها ، ولیس هذا من باب التفرق والتحزب ، ولكن من باب التعاون علي البر والتقوي
ة وهو مذهب الخوارج ، وهو  ، وفي هذا المقام نتكلم عن مذهب عجیب ظهر في األمّ

لي ، وطالما كان عممذهب الزال منذ ظهوره عدوانیًا سواء علي المستوي الفكري أو ال
ة ، ولم تجني األمة منه إّال نفور العالم عقلیًا من اإل سالم الذي تعرضه وباًال علي األمّ

الخوارج عن طریق تطرفها وغلوها وسفك الدماء بوحشیة ودون تثبت ، وهنا الكالم عن 
بحون العباد خوارج جدد وهم داعش ومن علي نهجها ، فقد ظهروا یقتلون ویذ

رد  سم الدینویفسدون في البالد بإ ُ والجهاد كما ذكرت في المقدمة فكان لزامًا أن ی
أدلة قتلهم : ین ، األولأعلیهم ، وفي هذا الفصل عرضت أدلتهم وجعلتها علي جز 

أدلة ذبحهم لألسري بالسكین كالحیوانات وهذا ألن القتل بضربة : ألسري ، والثانيل
  . أن أكون وفقت لذلكالسیف حدًا أو قصاصًا غیر الذبح أسرًا أو انتقامًا ، وأسأل اهللا

 

: عجب وال أدلتهداعش لین ناظر حد المأبهذا العنوان قدم. 

تعودنا كلما مات أو قتل صلیبي یخرج له من بین أظهرنا : صاحب هذا العنوانیقول 
والهمجیة والتعصب والرجعیة والتطرف من یولول وینتحب ویستنكر ویشجب الوحشیة 

ف الخالي من القتل والقتال  واإلساءة لإلسالم والمسلمین وللتاریخ اإلسالمي المشرّ
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ثم قام من بین هؤالء النوائح من  ....الي أن یقول الخ ...... . !!والعصبیة الدینیة
 . !!سبحان اهللا  !!یدعي  

        
         )  ال

ه في النار أبداً  ل من المجاهدین) مسلم) (یجتمع كافر وقاِتَل    ..نسأل اهللا أن یتقبّ

  :ومنها  عباد أسري أم غیر أسريدلته علي صحة الذبح وقتل الأ رضعثم بدأ في ** 

 

   

ا  ( قال تعالى ِإمَّ اَق َف َث مْ َفُشدُّوا اْلوَ وهُ َذا َأْثَخْنتُمُ اِب َحتَّى ِإ َق َب الرِّ وا َفَضرْ رُ تُمُ الَِّذیَن َكَف ِقی ِإذا َل َف
ا  إِمَّ ُد وَ عْ نا بَ ِكْن مَ َل ْنتََصرَ ِمْنُهمْ وَ ُ َال َشاُء اهللا وْ یَ َل َها َذلَِك وَ َزارَ ُب َأوْ ِفَداًء َحتَّى تََضَع اْلَحرْ

ُهمْ  اَل ُِضلَّ َأْعمَ ْن ی وا ِفي َسِبیِل اِهللا َفَل الَِّذیَن ُقِتُل عٍْض وَ َضُكمْ ِببَ عْ وَ بَ ُل بْ یَ   ) ١٠ لِ

   –ى خمسة أقوال واختلف العلماء في تأویل هذه اآلیة عل :یقول القرطبي

  . أنها منسوخة، وهي في أهل األوثان، ال یجوز أن یفادوا وال یمن علیهم :األول

وهُمْ (والناسخ لها عندهم قوله تعالى َجدتُّمُ ُث وَ ْشِرِكیَن َحیْ وْا اْلمُ اْقتُُل   ١١ )َف

ُهمْ ( وقوله ْن َخْلَف ْد ِبِهمْ مَ ِب َفَشرِّ نَُّهمْ ِفي اْلَحرْ َف َق ا تَْث ِإمَّ   ١٢ )َف

                                                             
  ٤سورة محمد اآلیة  ١٠
  ٥سورة التوبة اآلیة  ١١
  ٥٧سورة األنفال اآلیة  ١٢



- ١٣ - 

وَنُكمْ َكافَّةً  (قولهو  اِتُل َق ُ ا ی ًة َكمَ ْشِرِكیَن َكافَّ وا اْلمُ اِتُل َق   ) ١٣  اآلیة... وَ

وابن جریج والعوفي عن ابن عباس، وقاله كثیر من  ىقال قتادة والضحاك والسد
كتب إلى أبي بكر في أسیر أسر، فذكروا أنهم : وقال عبد الكریم الجوزي. الكوفیین

 .فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركین أحب إلي من كذا وكذا التمسوه بفداء كذا وكذا،

وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل . أنها في الكفار جمیعا : الثاني
إذا أسر المشرك لم یجز أن یمن علیه، وال أن یفادى : قالوا. النظر، منهم قتادة ومجاهد

  . ألنها ال تقتل؛ ال بالمرأة به فیرد إلى المشركین، وال یجوز أن یفادى عندهم إ

ُ ( والناسخ لها وه َجدتُّمُ ُث وَ ْشِرِكیَن َحیْ وْا اْلمُ اْقتُُل    ) مْ َف

براءة آخر ما نزلت بالتوقیف، فوجب أن یقتل كل مشرك إال من قامت سورة إذ كانت 
وهو المشهور من . الداللة على تركه من النساء والصبیان ومن یؤخذ منه الجزیة

  . ، خیفة أن یعودوا حربا للمسلمینمذهب أبي حنیفة

ا ِفَداًء (ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة إِمَّ ُد وَ عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ    )َف

ُهمْ  {نسخها : قال ْن َخْلَف ْد ِبِهمْ مَ   .}َفَشرِّ

ُ (نسخها: وقال مجاهد وه َجدتُّمُ ُث وَ ْشِرِكیَن َحیْ وْا اْلمُ اْقتُُل    .وهو قول الحكم ) مْ َف

وْا  (نها ناسخة، قال الضحاك وغیره روى الثوري عن جویبر عن الضحاكأ :الثالث اْقتُُل َف
 ُ وه َجدتُّمُ ُث وَ ْشِرِكیَن َحیْ ا ِفَداًء (نسخها : قال) مْ اْلمُ إِمَّ ُد وَ عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ   . )َف

                                                             
  ٣٦سورة التوبة اآلیة  ١٣
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ا ِفَداًء (وقال ابن المبارك عن ابن جریج عن عطاء إِمَّ ُد وَ عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ مشرك فال یقتل ال). َف
  .ولكن یمن علیه ویفادى، كما قال اهللا عز وجل

ا ِفَداًء (كان الحسن یكره أن یقتل األسیر، ویتلو   :وقال أشعث إِمَّ ُد وَ عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ   ).َف

َذا (في اآلیة تقدیم وتأخیر، فكأنه قال: وقال الحسن أیضا اِب َحتَّى ِإ َق َب الرِّ َفَضرْ
مْ َفُشدُّوا اْلوَ  وهُ َهاَأْثَخْنتُمُ َزارَ ُب َأوْ َ اْلَحرْ ا ِفَداًء َحتَّى تََضع إِمَّ ُد وَ عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ اَق َف   ). َث

اقَ ( :ثم قال َث مْ َفُشدُّوا اْلوَ وهُ َذا َأْثَخْنتُمُ إذا حصل األسیر في وزعم أنه لیس لإلمام  )َحتَّى ِإ
  .یسترق، أو  أو یفادي، إما أن یمن: یار في ثالثة منازللكنه بالخ؛ یدیه أن یقتله

ال یكون فداء وال أسر إال بعد اإلثخان والقتل بالسیف، : قول سعید بن جبیر :الرابع
ثِخَن في اَألرضِ (لقوله تعالى ُ هُ َأسرى َحتّى ی كوَن َل َنِبيٍّ َأن یَ    )١٤ ما كاَن لِ

  .فإذا أسر بعد ذلك فلإلمام أن یحكم بما رآه من قتل أو غیره

مخیر في كل حال، رواه علي بن أبي طلحة عن أن اآلیة محكمة، واإلمام  :الخامس
ابن عباس، وقاله كثیر من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك 

  . والشافعي والثوري واألوزاعي وأبي عبید وغیرهم

  ،  ألن النبي صلى اهللا علیه وسلم والخلفاء الراشدین فعلوا كل ذلك؛ وهو االختیار 

علیه وسلم عقبة بن أبي معیط والنضر بن الحارث یوم بدر صبرا، قتل النبي صلى اهللا 
على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسیر في یده، وأخذ من  وفادى سائر أسارى بدر، ومّن 

سلمة بن األكوع جاریة ففدى بها أناسا من المسلمین، وهبط علیه السالم قوم من أهل 
  . م، وقد من على سبي هوازنمكة فأخذهم النبي صلى اهللا علیه وسلم ومن علیه

                                                             
  ٦٧سورة األنفال اآلیة  ١٤
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   ...وهذا كله ثابت في الصحیح

 : قال النحاس 
 إذا كان یجوز ،

، فإذا كان األسر جاز القتل واالسترقاق أن یقع التعبد إذا لقینا الذین كفروا قتلناهم
وهذا القول یروى عن أهل المدینة . والمفاداة والمن على ما فیه الصالح للمسلمین

  .كاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنیفةوالشافعي وأبي عبید، وح

 
   

 ستدالل في غیر محله فهذا اذكر الذبح في أي منها ؟  لم یأتي. 

 بها عند أكثر العلماء ة ومعموالً حكمبل مُ غیر منسوخة الواردة یة اآل.  

اس  اَل النَّحَّ : َق
.  

آیة  التعلیق عليفي وعلي اآلیات المنسوخة الكالم علیها  المزید من وسیأتي ** 
  .زعمهم الخالي من الصحة والدلیل بحسب !!آیة نیمائة وعشر ل ةالسیف الناسخ

وا اْلَوَثاَق َحتَّ (: قوله تعاليوعلي هذا فالعمل ب**  ْثَخنُتُموُھْم َفُشدُّ َ َذا أ ِ ا َبْعُد ٰى إ ً ا َمّن ِمَّ َفإ

ا فَِداًء  ِمَّ ْوَزاَرَھا َۚوإ َ ٰى َتَضَع اْلَحْرُب أ    )َحتَّ

حكمة والتعویل سیر أو فداؤه كما جاء في هذه اآلیة المُ علي األ ثابت وال بد من المّن 
وسیأتي المزید عن لمختلف فیها ة ولیس علي أراء العلماء اعلي اآلیة وصحیح السنّ 
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 ثابت حدیث صحیح والحكم عندكم أما من نص مُ : أهذه حجتكم  وأقول لهم .هذه اآلیة
  !؟ ير ألسل كموقتل كمیؤید ذبح

 

 

راء العلماء والفقهاء أ )اإلسالمیةالذبح علي الطریقة (صاحب بحث  وبعدما ذكر
  . و فداؤهأعلیه  و المّن أالمختلفة في األسیر ما بین قتله 

: أقول :قال
  ،أو المفاداة بأسرانا         

   – 
             

  حتى ال یبقى حربي في :  أو یفادوهم بأسرانا
 ..مسلم في األرض، أو أسیر  بالدنا

عرضوا مبادلة األسیر بأسرانا، فلم یرضى  –بارك اهللا فیهم  -إن إخواننا في العراق  
   القوم، 

عطون الدنیة في دینهم، وأنهم ال یخافون وال  ُ لیعلم الذین كفروا أن أتباع هذا الدین ال ی
رِهبون من جالدهم ُ رَهبون إال اهللا یخشون إال اهللا، وأنهم ی .. فنعم ما فعلوا.. ، وال یَ

 : ) ُْهم ْن َخْلَف ْد ِبِهمْ مَ ِب َفَشرِّ نَُّهمْ ِفي اْلَحرْ َف َق ا تَْث ِإمَّ َف
وَن  كَّرُ ذَّ لَُّهمْ یَ عَ   )َل
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ین وأذّكر إخواني المجاهد :ن قالألي إ...  الخ ..... المرسل استرسل في الكالمثم 
ة أخرى حینما ُكتب إلیه في أسیر أسر، فذكروا أنهم التمسوه بفداء : بمقولة الصدیق مرّ

  .) : كذا وكذا، 

 

 

 ربالمأخوذ في الحي ه: المعنى اللُّغوي لكلمة اَألسیر .  

  ١٥ )أساري/ ُأسراء ( أي قیده ، وأخذه أسیرًا   وجمع أسیر : وأسره 

وهذا یعني أن كل من أسر بغیر حرب فهو بحسب الحكم الشرعي مخطوف ویأثم 
  . الخاطف شرعًا ومال فدیة المخطوف یعد سحتًا 

   ّاأمیین سترقاق رجال الحرباو  -من مال ونحوه  -أما المّن وأخذ الفداء (:قوله
  )فهذا ال ینفع المسلمین –ممن یحاربون المسلمین -ن األمریكان والبریطانیین وغیرهمم

 ** ك أیها الداعشي تقول أنوكأن 
ة ما ال ینفعها في وكأن اهللا تعالي قد شرع لألمّ  !!القرآن الكریم ال یصلح لزمننا هذا ؟

والعیاذ  أقرب للذندقة وهوافتراء وهراء  الكالم منك هذاواهللا إن !!! لحدیثة ؟األزمنة ا

ن ُكنتُمْ َصاِدِقیَن (هذا اال بقوله تعالي وال یرد علي مثل باهللا  َهاَنُكمْ ِإ رْ ُ  ١٦)ُقْل َهاتُوا ب
.  

                                                             
  ١٧المعجم الوسیط ص   ١٥
  ٦٤اآلیة  سورة النمل  ١٦
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  ا فنحروه على الطریقة ، عرضوا مبادلة األسیر بأسرانا، فلم یرضى القوم( قولهأمّ
 )إلسالمیةا

هذا كالم ما أنزل اهللا به من سلطان فلو أن العدو رفض تبادل األسري أقول له ** 
  .لعرضه ولكنها األهواء وهللا المشتكي عنده الدلیلفلیس هناك حكم یقول بقتله ولو كان 

صحاب مهن خطفوا دون قتال أبفدائها هم صحفیون و  اسري التي طالبو ن اغلب األإ** 
رهاب وال عالقة اإل تقویة رب من دعنیة ان خطف هؤالء وفداؤهم هو واعتبرت الدول الم
وما أشنع مقولته فنحروه علي الطریقة  سراهمأسالم ولذا رفضوا تبادل له بحرب علي اإل

 .!!اإلسالمیة أما علم هذا المفتري أن النحر للحیوان والقتل لإلنسان 

 ا ِب ( :بع سمواتإنها واهللا وصیة ربنا من فوق س (:قولهأمّ نَُّهمْ ِفي اْلَحرْ َف َق ا تَْث ِإمَّ َف
وَن  كَّرُ ذَّ لَُّهمْ یَ عَ ُهمْ َل ْن َخْلَف ْد ِبِهمْ مَ  )َفَشرِّ

 ة تتحدث عن الشدةآلیقول له أخطأت كالعادة في االستشهاد واالستدالل فاأف** 
جبار محاربیه علي الفرار أثناء القتال العدو علي غالظواإل ي حددها بشروط القتال الت وإ

  .سیر أو ذبحه من قریب وال من بعیدوال عالقة لها بقتل األ لیكونوا عبرة الشرع

  .تلقاهم بالسالح في الحرب فاظفر بهم : فكلمة تثقفنهم تعني 

  . حتي یصیروا بال مأوي ویكونوا عبرة لغیرهم البالد اطردهم من: وكلمة فشرد بهم تعني

  ١٧.تفرقوا / وتشردوا .. یدًا ال مأوي له جعله شریدًا  طر / أشرده  :والكلمة لغة 

                                                             
 ٤٩٧المعجم الوسیط ص   ١٧
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وأجعلوهم  أي إذا تالقیتم مع العدو بالسالح في الحرب فاهزموهم هزیمة شدیدة** 
  .ومانعًا لمن یفكر في قتالكم بعد ذلك یكونوا عبرةیفروا ویهربوا من شدتكم وبأسكم ف

داعش  إن یتحدث عنها ولم یقاتل المسلمون أحد ، بل أي أسر وأسريوال أدري  
ها خلیفة واختارت لنفسها بلدًا نفسخرجت للقتال وحدها وصنعت ل هي جماعاتوغیرها 

  .!سري یتحدث ؟أفعن أي والعرب دون العجم ، تقاتل فیه األبریاء دون األعداء 

 :إن بكر  يبأبة لسیدنا المنسو  التي استشهد بها كدلیل علي قتل األسريالمقولة
  .  ).لقتل رجل من المشركین أحب إليّ من كذا وكذا.. قتلوها  :فقال(رضي اهللا عنه 

  : موقوفة في مصنف عبد الرازق كالتالي وردت لم ترد في الصحیح ولكنها

عبد الكریم الجزري (عن معمر عن      الصدیق أنه كتب إلیه في
 )من كذا وكذا األمیر یعطي به كذا وكذا فقال اقتلوه قتل رجل من المشركین أحب إلي

:  

بكر والسند مقطوع بینهما وهو من صغار التابعین توقف  اعبد الكریم لم یلقي أب) ١(
  .مرسلة مقطوعة السند وال تصلح كدلیلفیه ابن حبان أي ان الروایة 

 المنقطعة المرسلةما یخالف قوله في هذه الروایة رضي اهللا عنه  بكر وورد عن أب) ٢(

استشار رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في األسارى أبا بكر : عمر قال ابن
(....١٨  

 !!وكیف ألبي بكر أن یخالف كتاب اهللا ؟سري بكر في األ ابأهذا حكم 

                                                             
 )بسند حسن(ولیاء مستدرك الحاكم وحلیة األ ١٨
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یة ن اآلأونسوا  )بالفداء(لقوله  بكر خالف حكم اهللا وبأن حكم أالتي ظنوا وروایة مسلم 
  ::والیك الروایة !!!!به  وأمرت )بالفداء(نزلت 

لما كان یوم بدر والتقوا فهزم : قال .حدثني عمر بن الخطاب: حدثني ابن عباس قال
اهللا المشركین وقتل منهم سبعون رجًال وأسر سبعون رجًال استشار رسول اهللا صلى اهللا 

ا  م والعشیرة یا رسول اهللا هؤالء بنو الع: فقال أبو بكرعلیه وسلم أبا بكر وعمر وعلیً
واإلخوان        فیكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار

ما ترى  صلى اهللا علیه وسلم یكونوا لنا عضًدا فقال رسول اهللاوعسى أن یهدیهم اهللا ف
قلت واهللا ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أن تمكنني من فالن قریب : یا ابن الخطاب قال

ا من عقیل فیضرب عنقه وتمكن حمزة من فالن أخیه  لعمر فأضرب عنقه وتمكن علیً
فیضرب عنقه حتى یعلم اهللا عز وجل أنه لیس في قلوبنا موادة للمشركین هؤالء 
صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم فهوى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ما قال أبو بكر ولم 

 .یهو ما قلت فأخذ منهم الفداء

غدوت إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم فإذا هو قاعد وأبو : قال عمرفلما كان من الغد 
ذا هما یبكیان فقلت یا رسول اهللا أخبرني ماذا یبكیك أنت وصاحبك فإن : بكر الصدیق وإ

ن لم أجد بكاء تباكیت فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم أبكي للذي : وجدت بكاء بكیت وإ
عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة لقد عرض علي .عرض على أصحابك من الفداء

ثِخَن في اَألرضِ (قریبة وأنزل اهللا عز وجل  ُ ُه َأسرى َحتّى ی كوَن َل َنِبيٍّ َأن یَ إلى ) ما كاَن لِ
َسُكم فیما َأَخذتُم(قوله  مَ َق َل َن اِهللا َسبَ   )َعذاٌب َعظیمٌ ) (من الفداء()لَّوال ِكتاٌب مِّ

: 

 كما جاء في اآلیةلفداء كان قبل االثخان في األرض بكر ل وبأطلب  أن 

  ) التمكین/  الهزیمة / الغلبة  /  الغلظة :  (واإلثخان لغة یعني
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  تبادل األسري بالمال أو بأسري مقابل أسري :واصطالحاً .. دفع فدیته وحرره:والفداء لغة

منه أن الخاطفین ال یریدون رفع ویفهم ، ثخان وانتهاء الحرب یعد خطفًا سر قبل اإل األف
ال غیر، فالقرآن الكریم یخبرنا أنه ال  مواًال ودنیاأنما یریدون إشأن دینهم والدفاع عنه 

  .فإذا استسلم العدو فهنا یكون األسرویمكن له في الحرب أوًال  أن یغلب النبيبد من 

 مجاملة((واألقارب أن طلب أبي بكر للفداء كان من أجل األهل والعشیرة 
اُؤُكمْ (قال تعالي وقد ،  ویة دون شكوتلك المجامالت أمورًا دنی)) لهم ْن َكاَن َآبَ ْل ِإ ُق

وَها ْفتُمُ اٌل اْقتَرَ وَ َأمْ تُُكمْ وَ َعِشیرَ اُجُكمْ وَ َأْزوَ ُكمْ وَ اُن إِْخوَ َناُؤُكمْ وَ َأبْ َن َكَساَدَها  وَ ٌة تَْخَشوْ ِتَجارَ وَ
َنَه  َضوْ َساِكُن تَرْ مَ ْأِتيَ وَ بَُّصوا َحتَّى یَ ِجَهاٍد ِفي َسِبیلِِه َفتَرَ ِه وَ ُسوِل رَ ُكمْ ِمَن اللَِّه وَ یْ َل ا َأَحبَّ ِإ

اِسِقیَن  مَ اْلَف وْ ْهِدي اْلَق اللَّهُ َال یَ رِِه وَ  .١٩)اللَّهُ ِبَأمْ

 ، فتلك المجامالت ال تصح مع قوم محاربین للرسول واإلسالم إلي هنا كان العتاب
الحكم جاء في كتاب اهللا علي الوجه الذي قال به أبي بكر رضي  جاءفقد ذلك رغم و 

  .، ولكن هذه المرة بأمر إلهي ولیس من أجل مجامالت لألهل والعشیرةاهللا عنه 

  هو أن العتاب جاء علي أخذ الغنیمة قبل أن تحل لهم ومنها الفداء
ا (:بقوله یة الغنیمةولذا أحل لهم في آخر اآلدون شك  یِّبً ا َغِنمتُم َحالًال َط     ٢٠) َفُكلوا ِممّ

وس من قبلكم، ؤ لم تِحلَّ الغنائم ألحد ُسود الر : "قال عن النبي :  ٢١ عن أبي هریرة
ها  فلما كان یوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم" كانت تنزل نار من السماء فتأُكُل

َن ال : فأنزل اهللا تعالى َال ِكتَاٌب مِّ ا َأَخْذتُمْ َعَذاٌب َعِظیمٌ لَّوْ سَُّكمْ ِفیمَ مَ َق َل    ٢٢ لَِّه َسبَ

                                                             
 ٢٤سورة التوبة اآلیة   ١٩
  ٦٩سورة األنفال جزء من اآلیة   ٢٠
  رواه الترمذي  وابن حبان وإسناده صحیح  ٢١
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بكر في األسیر هو الفداء ولیس القتل ونزل القرآن یؤید  وبأوعلي جمیع األحوال فحكم 
  .في األرض وانتهاء الحرب ثخانال بعد اإل إقوله مع تعدیل بسیط أن األسر ال یكون 

  .دها بفضل اهللا تعالي اإلسالمیة وقد تم تفنیإلي هنا إنتهت أدلة الذابح علي الطریقة 

هدایة الحیاري في قتل (وهو صاحب بحث  لي غیره من القائلین بقتل األسیرإوننتقل 
  .حتي ال ندع شبهة لمستبیح وال حجة لمجوز !!  )األساري

 

 

قالوا أن النبي صل اهللا علیه وسلم أمر بقتل عقبة بن معیط والنضر بن الحارث ** 
  .، وهذا یدل علي أن قتل األسیر جائز  بعد أن أسرهما في بدر

 

بعد أن ) هدایة الحیارى في قتل األساري(احب بحث ونري هذا واضحا في قول ص
قول : ، حتى أتي إلي القول الخامس ٢٣(*)عرض أقوال العلماء الخمسة في األسیر 

من قال بأن اإلمام أو من ینوب عنه مخیر في األسري بین أربعة أمور إما القتل أو 
هور العلماء ، وهو المن أو الفداء أو اإلسترقاق ، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وجم

القول الذي تنتظم فیه األدلة وال تتعارض مع بعضها ، وال نحتاج للقول بالنسخ إلعمال 
، ألنه أقوي األقوال أدلة  ٢٤)*( كل األدلة في هذا القول ، وألنه 

  ا هـ .فسوف نبسط بعض أقوال العلماء فیه

                                                                                                                                                                 
  ٦٨سورة األنفال اآلیة   ٢٢
 . فراجعھ في ھذا الكتابوعلي مثلھا  رددنا علیھا  ٢٣
  ))  فھمال اھم الروس التسعة بھذاألسرقتلھ : أي ((القول الذي عملنا بھ ھ ھو یقصد بقول ٢٤
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 ولكنه ورد في السیرصحیح أي في ثبت یلم  بعد أسرهما رعقبة والنض األمر بقتل) ١(
  .نصاريقتلهما وتارة عاصم ابن ثابت األ  منال أن اإلمام علي هو فتارة یق ، اً تضاربم

  .اري سلجواز قتل األ ولیسأو قصاصًا علي فرض صحة الواقعة فقتلهما كان حدًا )٢(

د صل اهللا علیه وسلم لما أمر النبي : فعن الشعبي قال  بقتل عقبة، قال أتقتلني یا محمَّ
 نعم، : من بین قریش؟ قال


  

ولیس ألنه  صل اهللا علیه وسلم آذاه للنبيهو  عقبة سبب قتلأن هذه الروایة تبین لنا 
ال فقد أسر المسلمون ما یقرب من سبعین رجًال في بدر ولم یقتلوهم  سیرأ   ٢٥.حرب وإ

، ) بالمن والفداء(حكم األسیر قبل نزول علي فرض صحة الواقعة فقتلهما كان و ) ٣(
  .ال تصح بوجه من الوجوه لما مر بیانه ولما سیأتي بیانه وهي

مر بقتل األسري بل عفا عن لم یرد في الصحیح أن النبي صل اهللا علیه وسلم أ) ٤(
  .أهل مكة جمیعًا ولم یغنمهم مع العلم أنهم كانوا ما بین كفارًا ومشركین وأهل كتاب

                                                             
ُسر منھم سبعون رجالً ( ٢٥ ُتل منھم سبعون رجالً، وأ  مسند احمد) یومئذ التقوا فھزم هللا المشركین، فق
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)٥ (  ُ   :)األمر بقتل عقبة والنضر(تلك األقاویل أقصد كل  بطلما ی

عمرو اللهم علیك ب(دعا النبي صل اهللا علیه وسلم علي من آذوه من مشركي مكة فقال 
بن هشام ، وعتبة بن ربیعة ، وشیبة بن ربیعة ، والولید بن عتبة ، وأمیة بن خلف ، 

    ابن مسعود ، یقول )، وعمارة بن الولید :  
 ثم سحبوا إلى القلیب ، قلیب بدر ، (  

ع في بدر یؤكد عدم سم عقبة في دعاء النبي وظهوره صریاأقول إن ظهور *** 
صحة روایات األمر بقتل عقبة كأسیر، فالروایة تؤكد أنه قتل أثناء الحرب والقي به في 

  .لي المدینة مع األسري أصًال فتأمل تري الحق حقًا إالقلیب أي أنه لم یرجع 

علي  بل ثبت فداؤه لبعضهم والمّن  ير قتل األسالنبي صل اهللا علیه وسلم  أنیثبت  ولم
  .وهذا هو حكم اهللا عز وجل الثابت في كتابه الكریم ،إال ما ُقتل حدًا ،خرالبعض اآل

 

 

:ودلیلهم علي ذلك!! عزة بعدما أسره في أحد  يإن النبي أمر بقتل أب: قالوا   

دي أما أبو عزة واسمه عمرو بن عبد اهللا بن عمیر بن وهب بن حذافة بن قال الواق
لم یؤخذ یوم أحد أسیر أخذه أسیرا یوم أحد و  ل اهللا علیه وسلمجمح فإن رسول اهللا ص

إن المؤمن ال یلدغ  ل اهللا علیه وسلمصفقال یا محمد من علي فقال رسول اهللا ، غیره 
رضیك فتقول سخرت بمحمد مرتین ثم أمر من جحر مرتین ال ترجع إلى مكة تمسح عا

   .عاصم بن ثابت فضرب عنقه
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قال له رسول اهللا صلى اهللا    :  وبلغني عن سعید بن المسیب أنه قال    :  قال ابن هشام و 
  ، علیه وسلم   :   إن المؤمن ال یلدغ من جحر مرتین

26.فضرب عنقه   

 

 

   صحیح البخاري ومسلم وبن في ورد ) ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین(حدیث
مي ومسند أحمد وصحیح بن حبان والطبراني في ار ماجة وسنن أبي داود وسنن الد
  !! الجمحيعزة  و ذكر لواقعة قتل أبوأفیه أي سبب معجمه وغیرهم وكلهم رووه ولیس 

  .ال یعاقب علي ذنبه في الدنیا فیعاقبه في اآلخرة: لحدیثقال أبو داود في تفسیره ل** 

  .عزة وهو سند ال تقوم به حجة و ذكر فیه قتل أببسند ضعیف  : وورد في سنن البیهقي

مما یؤكد أن ما ورد بالسیرة من  ال یصحسببه المذكور علي فرض ذكر سببه فو * **
  .عزة بعد أسره  يیل علي األمر بقتل أبح كدللمرسل منقطع ال یص

  ٢٧) أخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغیر إسناد:(عزة اعن أب ابن حجرقال الحافظ 

ن في أحد لم یكن یسمح لهم باتخاذ أسري أحد من المشركین فقد وحال المسلم
فكانت الغلبة في أولها للمسلمین ثم صارت في نهایتها انتهت المعركة بالكاد متساویة 

  !!؟ كان للمسلمین أسري منهم كیفف هاحدث فی ن بماووفرح المشركللمشركین 

                                                             
  والواقدي والمغازيأوردھا  ابن ھشام في سیرتھ   ٢٦
  ١٠فتح الباري البن حجر العسقالني ج   ٢٧
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 عزة  فتارة یقول  وسیرته تضاربًا صریحًا بما أورده عن قاتل أببأورد ابن هشام
وأبا عزة  :والیك الروایة الثانیة له  وقوله مرسل منقطع هو عاصم وتارة یقول هو الزبیر

یا    :  در ، ثم من علیه ؛ فقال كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أسره بب :الجمحي 
واهللا ال تمسح عارضیك    :  رسول اهللا ، أقلني ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

     .   2 8      بمكة بعدها وتقول   :   خدعت محمدا مرتین 

قتالالمنصوص علیه هو ن الكریم إنما قتل األسیر غیر منصوص علیه في القرآ 
ا أثناء المعركة  العدو   .فیهاال یجوز قتل من أسر فبعد انتهائها أمّ

 بقتل األسري وال رسوله لماذا لم یأمرنا اهللا : ريلهؤالء المجوزین لقتل األس
  .!؟جاءنا النهي عن فعل ذلك ولماذا بل سهم والتمثیل بجثثهم ؟ و وتعلیق رؤ 

 

 

  : مستشهدًا ) هدایة الحیاري في قتل األساري( صاحب كتاب قال 

عن الرجل یأسر الرجل من :  )أي أبو حنیفة(قال السرخسي في المبسوط قال وسألته 
باألسر ما  ؟ قال أي ذلك فعل فحسن ، ألن أهل العدو هل یقتله أو یأتي به اإلمام

تسقط اإلباحة من دمه حتى یباح لإلمام أن یقتله ، فكذلك یباح لمن أسره كما قبل 

، أخذه
( .  

 
                                                             

  یرة ابن ھشامس ٢٨
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   ال یصح بل ورد رضي اهللا عنه ة ثم قتله علي ید بالل میَّ یل علي أسر أُ الدل
یسيء إلي  إنه مرسل منقطع عند ابن هشام في السیرة ولم یرد في الصحیح ، بل

  .لألسري همالصحابة الكرام ویظهرهم في مظهرًا انتقامیًا یخالف ما ورد عنهم من إحسان

بطل ما  ورد في البخاري ومسلم ُ   :قتل أمیة بن خلف بعد أسره  يذا القول أهی

اللهم علیك (دعا النبي صل اهللا علیه وسلم علي من آذوه من مشركي مكة فقال (
بعمرو بن هشام ، وعتبة بن ربیعة ، وشیبة بن ربیعة ، والولید بن عتبة ، 

 ابن مسعود ، یقول )، وعقبة بن أبي معیط ، وعمارة بن الولید : 
 ثم سحبوا إلى القلیب ، قلیب بدر ، (.  

ة بن خلف في دعاء النبي صل اهللا علیه وسلم وظهوره سم أمیّ اأقول إن ظهور * **
مع  صریع في بدر یؤكد أن بالًال لم یقتله بعد أسره ، فالروایة تؤكد أنه قتل أثناء الحرب

   لیقتللي المدینة مع األسري إأي أنه لم یرجع  مع من قتلوا والقي في القلیب المشركین

ُ وأنه ة في بدر والیك دلیًال آخر یؤكد مقتل أمیّ ***    :قتللم یؤخذ مأسورًا لی

لما كان یوم بدر وظهر علیهم نبي اهللا صلى اهللا علیه و سلم أمر  :عن أبي طلحة قال
ببضعة وعشرین وفي روایة أربعة وعشرین رجال من صنادید قریش 

 یا أبا جهل بن هشام: فقام رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم قال 
 ٢٩.....).یا عتبة بن ربیعة یا شیبة بن ربیعة ألیس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟   

                                                             
 صحیح مسلم ٢٩
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 :ة الروایات كلها مجمع تل في بدر وفي أرض المعركة ال قُ  بن خلفة علي أن أمیّ
  . مع من ُقتل من المشركین والقي بجثمانه في القلیب أصالً  وهسر یألم  موأنه خارجها

   وأن ، علي فرض المحال أن لقاء عبد الرحمن بن عوف بأمیة كان أسرًا له
الصحابة حینما رأوه في أرض المعركة مع عبد الرحمن قتلوه هذا كله ال یثبت قتل 

  :لسببین  بعد أسره األسیر

أحكام األسري نزلت بعد بدر فللصحابة العذر إذ أنهم رأوه في ساحة المعركة  أن: األول 
   .فقتلوه كمحارب وقد خرج لقتالهم ولم یستسلم أو یسلم 

فادي أسري بدر بالمال وكانوا سبعین رجال، كل رجل  رسول اهللا  قد ورد أن: والثاني 
  .تل أحد من أسري بدرق النبي  ، ولم یرد في الصحیح أن ٣٠)منهم بأربعمائة درهم

ُ فرض وهو أن أمیة بن خلف قد أخذ في بدر فقتل ، فقتلته هذه  وعلي فرض ما ال ی
نما هي ( حد الحرابة ) ألنه كان ممن حاربوا اهللا ورسوله صل  لیست قتلة أسیر حرب وإ
َن ِفي  وْ ْسعَ یَ وَ   ُ ه ُسوَل رَ وَن اللََّه وَ َحاِربُ ُ ُ الَِّذیَن ی ا َجَزاء نَّمَ اهللا علیه وسلم ، قال تعالي:(ِإ

ا مِ  وْ ْنَف ُ ُهمْ ِمْن ِخَالٍف َأوْ ی ُجُل َأرْ ِدیِهمْ وَ َ َأیْ طَّع وا َأوْ تَُق ُ َُصلَّب وا َأوْ ی تَُّل َق ُ ِض َفَساًدا َأنْ ی َن اْألَرْ
ِة َعَذاٌب َعِظیمٌ )31 فحكمه حكم مجرمي  ُهمْ ِفي اْآلَِخرَ َل ا وَ ُهمْ ِخْزٌي ِفي الدُّْنیَ ِض َذلَِك َل اْألَرْ
 الحرب ألنه لو قُ تل  أسرًا  ألمر النبي صل اهللا علیه وسلم بقتل باقي األسري في بدر.

 

 

                                                             
  صحیح مسلم وسنن أبي داود والترمذي  ٣٠
 ٣٣سورة المائدة اآلیة  ٣١
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ُكمْ َفثَ  قوله تعالي  عَ َالِئَكِة َأنِّي مَ ى اْلمَ َل بَُّك ِإ وِحي رَ ُ ْذ ی ـوِب ِإ ُل ـوا َسـأُْلِقي ِفـي ُق ُن ـِذیَن َآمَ بِّتُوا الَّ
َنانٍ  وا ِمْنُهمْ ُكلَّ بَ ُ اْضِرب َق اْألَْعَناِق وَ وا َفوْ ُ وا الرُّْعَب َفاْضِرب رُ    ٣٢الَِّذیَن َكَف

ن الضرب فوق األعناق یكـون بعـد األخـذ واألسـر ألنـه ال یقـدر علیـه حـال بـل بعـد إقالوا 
   ٣٣.األخذ واألسر

 

 

  فاضربوا رقابهم أي قتلوهم وعبر بضرب الرقاب ألن (جاء في تفسیر الجاللین
  )الغالي في القتل أن یكون بضرب الرقاب

  .في الحرب والقتال ) فإذا لقیتم الذین كفروا(عدي سوجاء في تفسیر ال* 

  .)رًا بالسیوفإذا واجهتموهم فاحصروهم حص: أي (قال ابن كثیر * 

ال لكان كل من ُقتل علي ید  وفي المعركة، وأقوال أن مقصود اآلیة هو القتل* ** وإ
  .ة لمحفانتبه لتلك ال!! لما أمر اهللا به  الفاً ختل قد قُ  یكونرقبته  ضربالمسلمین بغیر 

 ن آیة فداء األسیر تخالف هذا المفهوم فهي تتكلم عن ثالثة أمور تخص ا
وال أدري كیف نقید أسیر قد ضربت عنقه ثم ) أو الفداء د الوثاق ثم المّن ش(األسیر 

  .أو الفداء هذا مما یضحك الثكلي عند دفن زوجها علیه بعد قتله بالمّن  نمّن 

                                                             
  .١٢سورة األنفال اآلیة  - ٣٢
  .٧/١١٩بدائع الصنائع  - ٣٣
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وأصـبح مـن  لألسیر الذي ضربت عنقه أن یقولصل اهللا علیه وسلم للنبي  ثم كیف یقال
ِّ  ( :األموات ل ل ُ يُّ ق ِ ب ا النَّ َھ یُّ َ ا أ َرى َی ْس َ َن األ ِدیُكم مِّ ْی َ ي أ ن فِ راً َم ُكْم َخْی ِ وب ُ ل ُ ي ق ُ فِ ِم ّهللا َ ِن َیْعل إ

ِحیمٌ  ُوٌر رَّ ُ َغف َُكْم َوّهللا ُِخَذ ِمنُكْم َوَیْغفِْر ل ا أ مَّ   ٣٤ )ُیْؤتُِكْم َخْیراً مِّ

  قــالوا أن األمــر بضــرب الرقــاب للمالئكــة فــي غــزوة بــدر أثنــاء القتــال وهــو اقــرب
  ٣٥.الخطاب كان موجه للمالئكةللصحة ألن 

وشاهد آخر أن اآلیة التي وجهت للمسلمین بضرب الرقاب هي التي ورد فیهـا المـن ** 
ــاِب  او الفــداء لألســیر َق َب الرِّ وا َفَضــرْ ــرُ ــِذیَن َكَف ِقیــتُمُ الَّ ــِإذا َل مْ َفُشــدُّوا  َف ــوهُ َذا َأْثَخْنتُمُ َحتَّــى ِإ

اَق  َث إِمَّ اْلوَ ُد وَ عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ َها  ا ِفَداًء َف َزارَ ُب َأوْ َ اْلَحرْ    ٣٦َحتَّى تََضع

وأما من لم یكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء : وقال ابن تیمیة في الفتاوي
ونحوهم، ) من لهم أمراض مستدیمة(عمى والزمن والصبیان والراهب والشیخ الكبیر واأل

ن كان بعضهم یرى إباحة . علهفال یقتل عند جمهور العلماء إال أن یقاتل بقوله أو ف وإ
  .قتل الجمیع لمجرد الكفر إال النساء والصبیان لكونهم مال للمسلمین، واألول الصواب

 

 

وم فتح مكة، أمن رسول اهللا صلى اهللا لما كان ی: عن أبیه قال: عن مصعب ابن سعد
اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقین بأستار (علیه وسلم الناس، إال أربعة نفر وامرأتین قال 

                                                             
  ٧٠سورة األنفال اآلیة   ٣٤
  .٢/٣٢٥تفسیر ابن كثیر  - ٣٥
  .٤سورة محمد آیة  - ٣٦
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عكرمة بن أبي جهل وعبد اهللا بن خطل ومقیس بن صبابة وعبد اهللا بن سعد (: )الكعبة
  ٣٧.)بن أبي سرح

 
 

ال أدري ما عالقة إهدار دم هؤالء القتلة والمحاربین هللا ورسوله بقتل األسري؟  ! 

  حداً (كل ما ورد في األمر بإهدار دم أشخاص معینین بعد فتح مكة هو إما إن (
ما    :ولیس لجواز قتل األسیر والیك الدلیل ) قصاصاً (لحرابة اهللا ورسوله ودینه وإ

أهدر النبي صل اهللا علیه وسلم دماؤهم عند دخوله مكة لم یكونوا أسري ، فقد من ) ١(
  .فتح رسول اهللا مكة بغیر قتال 

وأما قتل عبد اهللا بن خطل   قال  عن ابن إسحاق: في االستذكار ابن عبد البر قال) ٢(
فقتله سعید بن حریث المخزومي وأبو برزة األسلمي اشتركا في دمه وهو رجل من بني 

نما  قال .بن غالب تیم وإ  


    
 قال أبو عمر فهذا القتل قود من مسلم .  

وهو أیضا مما هدر رسول  ومثل هذا قصة 
  .اهللا صلى اهللا علیه وسلم دمه في حین دخوله مكة 

عكرمة بن أبي جهل فیكفي إسمه لنعلم ماذا كان یصنع هو وأبوه بالمسلمین من ومنهم 
  .لدعوة من مكائد ومع ذلك عاد وأسلم وعفي عنه النبي صل اهللا علیه وسلمعذاب وبا

                                                             
  ف وھو حدیث آحاد عن سعد بن أبي وقاص ضعیبسند  وغیرھماسنن النسائي والمستدرك للحاكم  ٣٧
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ِب  َعْن  ْصعَ نِ  مُ دٍ  بْ اَل َأِبیهِ  ، َعْن  َسعْ تُْهمْ  (.....:، َق َأَصابَ ْحرَ ، َف ِكَب اْلبَ ُة َفرَ ا ِعْكِرمَ َأمَّ وَ
اَل أْصَحاُب السَّفیَنِة ِألْهِل السَّفیَنِة  َق ِإنَّ آلَِهتَُكمْ ال تُْغِني َعْنُكمْ : َعاِصٌف ، َف َأْخلُِصوا َف

الَ  َق َنا ، َف ًئا َهاهُ ُة  َشیْ یِني ِفي اْلِبرِّ : ِعْكِرمَ َنجِّ ُ ا ی ال اِإلْخالُص َفمَ ْحِر ِإ ِني ِفي اْلبَ َنجِّ ُ مْ ی ِئْن َل َل
ًدا َحتَّى َحمَّ ا َأَنا ِفیِه َأْن آِتيَ مُ تَِني ِممَّ یْ ْن َأْنَت َعاَف يَّ َعْهًدا ِإ َك َعَل نَّ َل َُّهمَّ ِإ هُ ، الل رُ َأَضَع  َغیْ

ِدِه ، َفال ِدي ِفي یَ اَل ِجدَ  أیَ ا ، َق وا َكِریمً َأْسَلمَ : نَُّه َعُف   .َفَجاَء َف

وقال بتبدیل القرآن  النبيعبد اهللا بن أبي سرح كان قد ارتد وافتري علي ومنهم 
  .عاد وأسلم وعفا عنه النبي صل اهللا علیه وسلم ثم ، وزعم أنه یوحي إلیه هوتحریف

ِن َأِبي َسرْ  ِد بْ ُن َسعْ ُد اللَِّه بْ ا َعبْ َأمَّ ا َدَعا وَ مَّ ِن َعفَّاَن ، َفَل اَن بْ َأ ِعْنَد ُعْثمَ ِإنَّهُ اْختَبَ ٍح ، َف
هُ َعَلى النَِّبيِّ  َقَف ِة َجاَء ِبِه َحتَّى َأوْ ى اْلِبیعَ َل َسلَّمَ النَّاَس ِإ ِه وَ یْ ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَل رَ

اَل  َق َسلَّمَ ، َف ِه وَ یْ ُسوَل اللَّ : َصلَّى اللَّهُ َعَل ا رَ ِه یَ یْ َل رَ ِإ َنَظ ْأَسهُ َف َ رَ َفع ُد اللَِّه ، َفرَ َ َعبْ ع ایَ ِه ، بَ
اَل  َق ى َأْصَحاِبِه ، َف َل َعَل َد الثَّالِث ، ُثمَّ َأْقبَ عْ هُ بَ عَ ایَ بَ ْأبَى ، َف ا ، ُكلَّ َذلَِك یَ الًث ا َكاَن : " َث مَ

دِ  ْفُت یَ آِني َكَف ى َهَذا ِحیَن رَ َل ومُ ِإ ُق ُجٌل َشِدیٌد یَ هُ ؟ فیُكمْ رَ ْقتُُل یَ ِتِه َف عَ یْ وا " ي َعْن بَ اُل ا : َق مَ
اَل  ِنَك ؟ َق یْ َنا ِبعَ یْ َل ْأَت ِإ مَ ا ِفي َنْفِسَك ؟ ، َهال َأوْ ُسوَل اللَِّه ، مَ ا رَ ْدِریَنا یَ ُ ُ  (: ی نَّه ِغي  ِإ ْنبَ ال یَ

ُنٍ  ُه َخاِئَنُة َأْعی َنِبيٍّ َأْن تَُكوَن َل   ٣٨) لِ

   حدًا أو (توعدهم النبي صل اهللا علیه وسلم بالقتل  لم یكن هؤالء فقط الذین
بل بلغ من توعدهم النبي صل اهللا علیه وسلم بحوالي أربعة عشر نفسًا ، ) قصاصاً 

ومع ذلك عفا رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم عن عشرة ، وقد أسلم منهم سبعًا ، ولم 
  !!م باألسر قط یقتل منهم سوي أربعة ، وقد قتلوا حدًا أو قصاصا وال عالقة له

  إن الذي حكم علي هؤالء بالقتل حدًا أو قصاصًا هو النبي صل اهللا علیه وسلم
ُحّكام (في األمة إنابة تمثیًال لهذا المقام ویقوم ) الخلیفة اإللهي/ أي الحاكم الشرعي (

                                                             
  وسنده حسن مسند أبي یعلي وسنن أبي داود والمستدرك للحاكم وغیرھم ٣٨
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عدلوا أم جاروا سواء و  خلفاء كانوا أم ملوكًا  )البالد ومن تحتهم
    

 ولیس جماعة خرجت وصنعت لها حاكمًا فتحكم في العباد والبالد بغیر صفة
، ألن من توابع ذلك ذیادة تلك الجماعات وخروج بعضها علي بعض وخروجها  شرعیة

ا یؤدي إلي مفاسد عظیمة تسيء إلي اإلسالم أكثر مما تنفعه جمیعًا علي البالد مم
ومن وجد فائدة واحدة أنتفع بها اإلسالم والمسلمین من خروج هذه الجماعات فلیذكرها 

  .لنا فنحن من سكان هذا الكوكب

 

 

 ازلنــا مــع داعــش وأدلتهــا علــي شــرعیة ذبــح العبــاد والتــي تقنــع بهــا مقاتلیهــا فیــذبحو  مــا
  .حدي شخصین االعباد بغیر تردد أمام العالم كله ، وال شك أن الذي یذبح العباد 

إما شخص ُعرض علیه من كتاب اهللا  وصحیح السنة مـا أثلـج فـؤاده فأقـدم علـي الـذبح 
  .لي اهللا عز وجلإضحیة في عید األضحي قربة كما نقدم علي ذبح األ

ما شخص یقول ألمیره سمعنا وأطعنا بال تبین وال تثبت وال أدلة وكـأن أمیـره صـار نبیـًا  وإ
!! .ســالم أم العــارض دیــن اإلأمعصــومًا بحیــث ال ضــرورة للبحــث فیمــا یفتــي بــه ســواء 

راء فتعرفـــون ســـیكون بعـــدي أمـــ(وأذكـــر هـــؤالء بقـــول رســـول اهللا صـــل اهللا علیـــه وســـلم 
  ٤٠)وتنكرون 

                                                             
ً وتحمیلھ شبكة اإلنترنت ب الموقع موجود علي ٣٩  مجانا
 صحیح مسلم  ٤٠
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لن نجده في داعش وال في غیرها ألنه ال یوجـد عنـد داعـش أدلـة : والشخص األول ** 
ــات نزلــت فــي الكــافرین فحملوهــا علــي  مــن كتــاب اهللا اّال آیــات مبتــورة الســیاق ، أو آی

د داعــش أحادیــث صــحیحة ثابتــة ، بــل أكثــر أدلــتهم إمــا المــؤمنین، وكــذلك ال یوجــد عنــ
مـأخوذة مـن السـیر المرسـلة التـي ال تصــح أو مـن األحادیـث الضـعیفة التـي ال تقـوم بهــا 

یقول سـمعنا وأطعنـا بـال  شخصإذًا فال یوجد عند داعش ومن علي نهجها سوي ، ُحجة 
یغنـي عنـه أمیـره مـن  ل یوم القیامـة عمـا فعـل بالعبـاد ولـنأُحجة وال دلیل وهذا سوف یس

،  اتقــوا اهللا فــي العبــاد والــبالد واإلســالمولــذا نقــول لهــذا الشــخص ومــن مثلــه ، اهللا شــیئاً 
ختارت تلك الجماعات واقعة قتـل بنـي قریظـة كـدلیل ا لقد: نقولوحتي ال نطیل ونسترسل 

  :علي بركة اهللا علي ذبح العباد فلنناقش تلك الدعوي

 

 

اِصــیِهمْ   :قــال تعــالي فــي بنــي قریظــة ــاِب ِمــْن َصیَ مْ ِمــْن َأْهــِل اْلِكتَ وهُ ــاَهرُ ــِذیَن َظ َأْنــَزَل الَّ وَ
ا  وَن َفِریًق تَْأِسرُ وَن وَ ا تَْقتُُل وِبِهمُ الرُّْعَب َفِریًق ُل َقَذَف ِفي ُق    ٤١وَ

 

 كغیرهم مـن الیهـود ولكنهم كما عاهد غیرهم من الیهود هود بني قریظة،ی عاهد النبي 
 مع المشركین فـي غـزوة الخنـدق، تحالفواو  هم مع النبي صل اهللا علیه وسلمنقضوا عهد

إلي بیته، ونـزع عنـه لبـاس الحـرب، أتـاه جبریـل  فلما رد اهللا كید األحزاب ورجع النبي 
 وأمره أن یسیر إلي بني قریظة ،.  

                                                             
  .٢٦سورة األحزاب آیة  ٤١
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الســـالح  مـــن الخنـــدق وضـــع مســـلم فلمـــا رجـــع رســـول اهللا لفـــظ للاالصـــحیحین و  ففـــي
واهللا مــا ! وضــعت الســالح؟: فاغتســل، فأتــاه جبریــل وهــو یــنفض رأســه مــن الغبــار فقــال

ــال رســول اهللا . وضــعناه، أخــرج إلــیهم ــي بنــي قریظــة، فقــاتلهم :  فق ــأین؟ فأشــار إل ف
الحكم فیهم إلـي سـعد  رد رسول اهللا ، ف ، فنزلوا علي حكم رسول اهللا  رسول اهللا 

فإني : قال 

أن أُناسًا نزلوا علي حكم سعد بن معاٍذ فأرسل إلیه علـي حمـار ( عن أبي سعید الخدري و 
یـا سـعد : م، فقـالقومـوا إلـي خیـركم أو سـیدك:( فلما بلغ قریبًا من المسـجد قـال النبـي 

قــاتلتهم وتُســبي ذراریهــم، : إن هــؤالء نزلــوا علــي حكمــك قــال فــإني أحكــم فــیهم أن تُقتــل مُ
  ٤٢)حكمت بحكم اهللا أو یحكم الملك: قال

 

 ود بنــي لیهــهــم حلفــاء و رئــیس األوس كــان ســعد ابــن معــاذ  أن ســیدنا
قاتلــة مــن أن الــوارد عنــدهم هــو قتــل وكــان علــي علــم بــقریظــة  الرجــال وســبي النســاء المُ

.بحكمهم علیهم فحكمومن لم یبلغ مبلغ الرجال من أوالدهم  

حین تقرب من مدینـة لكـي تحاربهـا اسـتدعها إلـي الصـلح فـإن إجابتـك (:فقد ورد عندهم 
ن لـك للتسـخیر ویسـتعبد لـك، وأن إلي الصلح وفتحت لك فكل الشـعب الموجـود فیهـا یكـو

ذا دفعها الرب إلهك إلي یدك  لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرها وإ
(٤٣   

                                                             
 .صحیح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ومسند أحمد - ٤٢
 )١٧/  ١٠ف  ٢٠ح ( سفر التثنیة  - ٤٣
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 صـل اهللا  أن كـل الیهـود الـذین عفـا عـنهم النبـي وجـد سـعد أن سـیدنا
اتحـــدوا معهـــم علـــي قتـــال أجالهـــم مـــن قبـــل تســـببوا فــي تألیـــب قـــریش و  وأ علیــه وســـلم

لـیس لهـم أمـان فرأي سعدا رضي اهللا عنـه أن المسلمین بعد إخراجهم إحیاء من المدینة 
دائمـًا فقضـي علـي الفتنـة للخیانـة مـرة أخـري فهـم أهـل غـدر ومحاربـة  اأن یتركوا فیعـودو 

في تألیب قریش فكانت معركة أحـد وبنـو النضـیر اتحـدوا  اقینقاع تسببو  فبنو .في مهدها
  . ، وكذلك فعل بني قریظة معركة األحزاب كانتكفار مكة ف مع

 

**  

  ُ قتـل  قاتـل مـنهم المسـلمینكل ما في األمر أنه حكـم أن مـن ی ُ وكـانوا حـوالي أربعمائـة ، ی
   . كما ورد في الترمذي رجال ونساء وشیوخ وأطفال

ُ  منهم علي المسلمین وخان عهـده معهـم مـن رجـالهم حمل السالحأي أنه من  حـدًا  قتـلی
حكمــت بحكــم صــل اهللا علیــه وســلم وهــذا موافــق لقــول النبــي  النســاء واألطفــال ســبيوت ،

دُ  الملك  عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ ا ِفَداًء  َف إِمَّ ا قوله تعالي لو .  ٤٤وَ وَن َفِریًق تَْأِسرُ وَن وَ ا تَْقتُُل    ٤٥ َفِریًق

  !؟ یا داعش عوم ز ومعروف أن الحد هنا كان ضربة سیف فأین الذبح الم** 

لعلمهـم بكـون الصـحیح یخلـوا مـن الـذبح راحـوا و فحكم سعد كـان القتـل ولـیس الـذبح ** 
یجــدوا مســتندًا یوافــق  ىوعــة الســند والمعلولــة حتــیبحثــون فــي الســیر واألحادیــث المقط

  .ال باهللاإوال حول وال قوة هواهم الذي یخالف كتاب اهللا وصحیح سنة نبیه 

                                                             
  .٤یة اآلسورة محمد  - ٤٤
  .٢٦یة اآلسورة األحزاب  - ٤٥
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وذلـك الحكـم ، تلـة مـنهم اقمُ إنمـا القتـل لل، ما ورد في الصحیح لیس فیه الذبح وكل ** 
  .))خیانة عظمي(( فهيساري في أكثر بلدان العالم الغربي والعربي قتل الخائن لبلده 

  .لهم انه ذبح تحریف للكلم تأویو ) قاتلة من بني قریظةقتل المُ (لداعش في  فال دلیل

 **


  ، في معایشة سلمیة وعلي الباغي تدور الدوائر
قاتلـةالقرآنـي وقد ورد في شریعة الیهـود مـا هـو أشـد مـن الحكـم  والتـي سـببها ( بقتـل المُ

   )الخیانة العظمي للوطن والمحاربة في الدین وخیانة العهود

بیان والرهبـان، ومـن ال قـدرة ة بالكف عـن قتـل النسـاء والصـسالمیالشریعة اإل تامتاز  بل
     :.، اال رأى له فیهمن له علي القتال ، و 

واجتاز نهر األردن حتى قدم إلى حیالم، فالتقى الجیشان في حرب ضروس، وما () ١(
   لبث اآلرامیون أن اندحروا أمام اإلسرائلیین، فقتلت قوات رجال داود
 .                                                                            .  46 ( 

وحین تتقدمون لمحاربة مدینة فادعوها للصلح أوال، فإن أجابتكم إلى الصلح () ٢( 
  ،     ،واستسلمت لكم
 ،فإذا أسقطـهـا الـرب إلهـكم في أیدیكم . 



                                                             
  .١٠٢/١٨سفر صموئیل   ٤٦
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ذا تفعلون بكل المدن النائیة ـهك. مـم لكـرب إلهكـا الـم التي وهبهـوا بغنائم أعدائكـوتمتع
.من مدن األمم القاطنة هنا التي لیستعنكم   

  ًأما مدن الشعوب التي یهبها الرب إلهكم لكم میراثا
، كـمدن الحثیین واآلمـوریین والكـنعانیین والفرزیین والحیویون 
:والیبوسیون … ولكن هذا ما تفعلونه بهم

.         .47 ( 

إذًا فالیهودیة سبقت اإلسالم بهذا الحكم إّال أن اإلسالم لم یأمر بهدم وال تخریب *** 
. والوفاء رحیمًا بمن ال ذنب له ، حریصًا علي األبریاء والبناء جاءوال إبادة للجمیع ف  

 

  أن قتال الیهود من بني قریظة وقتلهم  سالفاً  كما تبین
علي خیانتهم كخیانة عظمي لبلدهم كان أمرًا دولیًا قبل أن یكون أمرًا شرعیًا ، وعلي 
ضرب بني قریظة صارت بني النضیر وكثیر من الیهود الذین عاشوا بمكة والمدینة 

: . 

ْھِل اْلِكَتابِ  :لي قال تعا َ َِّذیَن َكَفُروا ِمْن أ َْخَرَج ال َِّذي أ    ٤٨ ُھَو ال

ن النبي صل اهللا علیه وسلم لما قدم المدینة أنزلت هذه اآلیة فى بني النضیر وذلك 
ن ال یقاتلوه وال یقاتلوا معه وقبل رسول اهللا صل اهللا علیه أصالحه بنو النضیر على 

، ول اهللا صل اهللا علیه وسلم  بدرًا وظهر على المشركین وسلم  ذلك منهم فلما غزا رس
فلما غزا ، یة ابنو النضیر واهللا انه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة ال ترد له ر : قالت 

                                                             
  ١٨-٢٠/١٠ح سفر التثنیة  ٤٧
 ٢سورة الحشر اآلیة  ٤٨
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صل اهللا علیه  للنبيواظهروا العداوة  همالمسلمون نقضوا عهد كاد أن ینهزمأحدا و 
 .ثم صالحهم عن الجالء من المدینةوسلم والمؤمنون فحاصرهم صل اهللا علیه وسلم 

كانت غزوة بني النضیر وهم طائفة من (: قالت عن الزهري عن عروة عن عائشة** 
الیهود علي رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكان نخلهم ومنازلهم بناحیة من المدینة 

َسلَّم حتى صالحهم على الجالء، فأجالهم  ِه وَ یْ إلى فحاصرهم رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَل
السالح، كانوا من : الشام، وعلى أن لهم ما أقلت اإلبل من شيء إال الحلقة، والحلقة

سبط لم یصبهم جالء فیما مضى، وكان اهللا عّز وجّل قد كتب علیهم الجالء، ولوال ذلك 
  ٤٩.)عذبهم في الدنیا بالقتل والسباء

بني قریظة  فعقاب ، ونخرج من ذلك أن المسألة لیست واحدة فكل فعل له عقابه** 
والحكم  والحاكم فیهم واحد هو اإلسالم ،عقاب بني النضیر وكالهما من الیهود غیر

  مغایر ، ألنه كما قلنا بحسب الجریمة واال ألمر بقتلهم كما قتل المقاتلة من بني قریظة

ال یوجد أي ذكر للذبح في قتل بني قریظة ، انها ضربة سیف واحدة  تبینوكما ** 
وكل تلك للمسلمین ضمار الحرب والعداوة إ و  للوطن إثبات الخیانة : بشروط معینة هي

بل أخبره بها جبریل علیه األمور لم یعرفها النبي صل اهللا علیه وسلم من نفسه 
  . السالم

وعلي فرض أن األمر معلومات أكیدة أن بلدة ما تضمر العداوة والحرب لداعش ** 
هو اال نتیجة ألفعال داعش بالعباد والبالد وما هو اال استعداد  ضمار ماهذا اإلوغیرها ف

ن تدخل بلدهم عنوة وتذبح من فیها ، فما ینتظر داعش أللدفاع ضد داعش التي ترید 
  !!!؟لهم والشوق إلیهم والمحبة  بهم  هل ینتظرون الترحیب!!! من أهل تلك البالد ؟

                                                             
  ) سنده حسن(الحاكم في المستدرك وقال صحیح علي شرط الشیخین ولم یخرجاه  ٤٩
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  .ان عن نفسها ضد من یعتدي علیها دون شكمن حق أي بلدة أن ترد العدو ** 


 

 

 ال نعلم في ذلك خالفا فیه :الجصاص قال. ز قتل األسیراتفق الفقهاء على جوا.   

 :تواترت األخبار عن النبي صلى اهللا علیه وسلم في قتله لبعض األسرى منها:  

  .الشاعر یوم أحد) عزة وأب(لنبي صلى اهللا علیه وسلم قتل ما روي أن ا - أ

  .بعد األسر في بدر) النضر بن الحارث(و. صبرا) عقبة بن أبي معیط(قتل األمر ب – ب

  ) سعد بن معاذ(بعد نزولهم على حكم ) بني قریظة(قتل األمر ب - ج

مقیس بن  (و) عبد اهللا بن أبي سرح(و) هالل بن خطل(قتل األمر ب فتح مكة و -د 
ن وجدتموهم متعلقین بأستار الكعبة: صلى اهللا علیه وسلم ولهوق) حبابة   .اقتلوهم وإ

  .واز قتل األسیرفكل هذه األخبار تدل على ج

 

 

   لقد تم الرد علي تلك المسائل المزعوم اإلجماع علیها في استنباط جواز قتل
األسیر مقیدًا ، فال ُحجة في إجماع یخالف كتاب اهللا وصحیح سنة رسوله صل اهللا 

  ).تلك المسائل لبیان بطالن هذا االستدالل یرجي مراجعة الرد علي. (علیه وسلم
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  ن كان ال دلیل صحیح یؤیده ولكن افتراضًا نقول له ن صح هذا اإلجماع وإ   :وإ

  :ن وهي كالتاليوهذا لألسباب التي ذكرها األصولیوإن اإلجماع المذكور فیه تفصیل ، 

  : الخالف في))((  فالبعض یرى أنه) فیقال )مجتهدینالبخاص :
  ).ةاتفاق األمّ ب: (فیقال )عام في جمیع األمة ( یري أنهوالبعض ). باتفاق المجتهدین (

 :  الخالف في (:فیقال) بعصر الصحابة خاص(ري أنه بعض یالف 
اتفاق ب:( فیقال،  )عامًا في جمیع العصور( ري أنهبعض یالو )  اتفاق الصدر األولب

  ). رن في جمیع العصو المجتهدی

  الخالف في))(( ري أنهبعض یالف )األمور الشرعیةخاص ب (
اتفاق : ( فیقال )عام في كل األمور(یري أنه  بعضالو )  اتفاق على حكٍم شرعي: (فیقال
  )األمور كلعلى 

  راط بلوغ اشت(و )اشتراط انقراض العصر(مثل  )بعض شروط اإلجماع(الخالف في
   )المجمعین عدد التواتر

  علماء األمة في هذا العصر علي تحریم ما تفعله  ىأوردت في هذا الكتاب فتاو
  ).انظر ملحق الكتاب(داعش ومن علي نهجها من قتل األسیر وذبحه والتمثیل بجثته 

 

 

  : الروس مبررًا قتلهم ألسراهم)  ىفي قتل األسار  ىهدایة الحیار (یقول صاحب بحث 
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یتبین للمستنكر أن قتلنا لألسرى لم یكن عن هوى في أنفسنا ، بل إننا رأینا المصلحة 
جل واحد ، ولو قال أحد لنا فما ذنب األسرى التسعة إذا في قتلهم مقابل المطالبة بر 

ُْخَرىٰ (كان ذاك هو المجرم واهللا یقول  ٌ ِوْزَر أ   ؟ ) َوَال تَِزُر َواِزَرة

نقول 
 بعدما  اح قتله ، فكیف والحال هذأخرى ترج، أي لم تكن هناك مؤثرات

 كان    ، واتقوا فتنة ال تصیبن ( ونعاملهم بقول اهللا
فنعاقب بعضهم بجریرة بعضهم أردع لهم وأنكى ، وقد عامل ) الذین ظلموا منكم خاصة 

   الرسول صلى اهللا علیه وسلم رجًال بجریرة قومه ، وقد روى ذلك الحدیث مسلم

عمران بن حصین قال كانت ثقیف حلفاء لبني عقیل فأسرت ثقیف رجلین من  عن
 أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم وأسر

وسلم رجال من بني عقیل وأصابوا معه العضباء فأتى علیه رسول اهللا صلى اهللا علیه 
فقال بما أخذتني ) ما شأنك ( تاه فقال وآله وسلم وهو في الوثاق فقال یا محمد فأ

ثم انصرف ) أخذتك بجریرة حلفائك ثقیف ( وأخذت سابقة الحاج یعني العضباء فقال 
لو قلتها وأنت ( قال إني مسلم قال ) ما شأنك ( فناداه فقال یا محمد یا محمد فقال 

ما ( اه فقال ثم انصرف عنه فناداه یا محمد یا محمد فأت) تملك أمرك أفلحت كل الفالح 
  ) فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال هذه حاجتك ) شأنك 

 

 
  : حكم األسیر في هذا الحدیث هو الفداء ولیس القتل بجریرة غیرة فعجیب أن إن

  !!.ك عن قتله بجریرة غیره ناهی. یستشهد الدواعش وغیرهم علي قتل األسیر به 
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:  حلیفًا لها ودخوله بین وكان حین حصارها هذا األسیر ُأخذ في حصار ثقیف إن
  .اً لیس خطفلكونه في حكم الجاسوس ف صفوف المسلمین وأسره وقتها عمل جلیل ،

 عن أخذ اإلنسان بجریرة غیره صل اهللا علیه وسلم ورد بسند صحیح نهي النبي
   ٥٠)ال یؤخذ الرجل بجریرة أبیه وال بجریرة أخیه(صل اهللا علیه وسلم  قال

أخذتك بجریرة (وال تظن وجود التعارض بین هذا الحدیث وحدیث مسلم الذي قیل فیه 
ال یؤخذ (وهو قوله صل اهللا علیه وسلم ورد في شؤن سلمیة :ألن األول) حلفائك ثقیف

ُْخَرٰى َۚوَال تَ :( تعالي ولهوق) الرجل بجریرة أبیه ٌ ِوْزَر أ    ٥١).ِزُر َواِزَرة

فورد في شؤن حربیة فقد كان هذا األسیر موالیًا وحلیفًا لثقیف والحلیف  :أما الثاني
عد محاربًا وقد ٌأسر وفدي به أسري المسلمینالمعین  ُ   .   وقت الحروب ی

  . السلمفي  هن عدمبین األخذ بالجریرة في الحرب للفداء وبیواضح  فالخلط عندهم** 

ما عالقة األسیر الذي تم تبادله مع أسري المسلمین ، باألسري : والسؤال مازال قائمًا 
  !!.الذین قتلتموهم حینما فشلت مفاوضاتكم مع دولتهم ؟

  ال یوجد في كتاب اهللا أمر بقتل األسري وال في صحیح السنة.  

ا و    )لى أجاز لنا أن نقتل األسیر فقط ألنه أسیرفإذا كان اهللا سبحانه وتعا:( قوله أمّ

 *** فكتاب اهللا بین أیدینا ولو كان عنده
دلیل قاطع ألبرزه ودلل به علي كالمه ولكنه ذهب في غیر مذهب لخلو یده من ذلك 

                                                             
  )حدیث صحیح(سنن النسائي ومصنف ابن أبي شیبة وغیرھما    ٥٠
  ٧سورة الزمر جزء من االیة   ٥١
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وا ِفتَْنًة الَّ تُ  (:بقوله تعاليالدلیل فراح یستشهد  اتَُّق ًة وَ وا ِمنُكمْ َخاصَّ مُ َل نَّ الَِّذیَن َظ  ۖ◌ ِصیبَ
اِب  وا َأنَّ اللََّه َشِدیُد اْلِعَق مُ اْعَل   )وَ

وال أدري أنسي صدر اآلیة أم تعمد عدم ذكره وأقتطع اآلیة من سیاقها لیبرر فعله والیك 
ا : (صدرها ْحِییُكمْ یَ ا یُ َذا َدَعاُكمْ لِمَ لرَُّسوِل ِإ ِل لَِّه وَ وا لِ ُ وا اْستَِجیب ُن وا َأنَّ  ۖ◌ َأیَُّها الَِّذیَن آمَ مُ اْعَل وَ

وَن  ِه تُْحَشرُ یْ َل َأنَّهُ ِإ َقْلِبِه وَ ِء وَ رْ َن اْلمَ یْ ُحوُل بَ   )اللََّه یَ

 للمؤمن من ومن لم یفرق بین خطاب اهللاطاب موجه للمؤمنین ولیس للكافرین، الخن إ
والیك دلیل آخر علي أنها نزلت ! ه؟ر كیف سیفرق بین قتل األسیر وفداءخطابه للكاف
  . نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم یوم الجمل فاقتتلوا: قال السدي،  في المؤمنین

ه  )ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة :(قال ابن عباس یعني أصحاب النبي صلى الّل
  ٥٢)علیه وسلم خاصة

وا ِمْنُكمْ { لقد خوفنا بها، یعني قوله تعالى: ال الزبیرق مُ َل نَّ الَِّذیَن َظ وا ِفتَْنًة ال تُِصیبَ اتَُّق وَ
ًة    .ونحن مع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة} َخاصَّ

طلحة نـزلت في علي، وعثمان و  :وقال داود بن أبي ِهْند، عن الحسن في هذه اآلیة قال
  ٥٣.والزبیر، رضي اهللا عنهم

وعلي هذا فال یصح حمل ما نزل من آیات في المؤمنین علي ما نزل في *** 
عن مذهب  قال البخاري في صحیحةالكافرین وال العكس فهذا مذهب الخوارج دائمًا ، 

: وكان ابن عمر، رضي اهللا عنهما ، یراهم شرَّ خلق اهللا ، وقال:( الخوارج 
 .(  

                                                             
  ووردت بمسند أحمد روایة تؤكد ذلك انظر تفسیر ابن كثیر ٥٢
  راجع تفسیر الطبر وابن كثیر  ٥٣
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 : ِْح من الَحل بْ وم من باطٍن عند النَِّصیل وهو موضع الذَّ    .قَقْطعُ الُحْلُق

  . من الحیوان یذبح  االذبیحة اسم لم :قال اَألزهري

ح بالكسر بْ ح اسم: والذِّ ْذبَ ُ     ٥٤.من اَألضاِحي وغیِرَها ِمن الَحیوان ما ی

ع وقد بالسكین الباطن من الرقبة قطع هو الذبح أن نري كما  للحیوان اإلسالم في ُشرّ
ع ولم ُشرّ  الذبحي الفكر أصحاب استدل لقدو  ، عمل ما وعمل كان من كان لإلنسان ی

 ما كلو  )أسراهم( لعبادا لذبح شرعي إسالمي كمستند تصلح وال تصح ال واهیة بأدلة
  .: اهللا شاء نإ سیتضح كما ، واحداً  قوالً  شيء أي منه یصح ال الشأن هذا في وهوردأ

 
   

أخزاك اهللا یا   : فوجدته بآخر رمق، فوضعت رجلي على عنقه فقلت  : قال ابن مسعود 
هذا رأس عدو اهللا أبي   : فقلت   "   : لقا  " عدو اهللا، 
   .  ؟ واهللا الذي ال إله إال هو  : جهل، فقال

   
هو الذي أجهز علیه وأخذ رأسه ،  -رضي اهللا عنه  -وذكر غیرهما أن ابن مسعود  

  . ه وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفی.... 
 

  هما كالم مرسل بل ویخالف ما ورد من الصحیح وال
، وهل خال كتاب اهللا وصحیح سنة !! االستشهاد به فكیف یصبح دلیًال ؟ ىیصح حت

                                                             
  انظر لسان العرب ابن منظور ، وتاج العروس للزبیدي ٥٤
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ترامنا حامن الدلیل حتي یستدلوا بكالم مرسل مع كامل  وسلم علیه اهللا صلنبیه 
  .مامین الجلیلین فحبنا لهما حق ولكن حبنا للحق أحق وأحقلإل

 

 
ِ  (: تفسیر قوله تعالى :نفال سورة األ  من ِد اْلَكاِفِریَن َذل وِهُن َكیْ َأنَّ اللََّه مُ ْن  )*(ُكمْ وَ ِإ

ْن تُْغِنيَ َعنْ  َل ْد وَ ُ وُدوا َنع ُ إِْن تَع ُكمْ وَ رٌ َل ُهوَ َخیْ إِْن تَْنتَُهوا َف تُْح وَ ُمُ اْلَف ْد َجاَءك َق ُكمْ تَْستَْفِتُحوا َف
ْؤِمنِ  َع اْلمُ َأنَّ اللََّه مَ ْت وَ وْ َكُثرَ َل ًئا وَ   )یَن ِفَئتُُكمْ َشیْ

  
لقد ارتقیت یا رویعي الغنم مرتقى صعبا  : قال لي أبو جهل : عن ابن مسعود أنه قال 

  یا رسول : صلى اهللا علیه وسلم فقلت  ، ثم جئت به إلى رسول اهللا
نعم ، والذي ال إله غیره : آهللا الذي ال إله غیره ؟ قلت : اهللا هذا رأس أبي جهل ، فقال 

  .ه بین یدي رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  فحمد اهللا عز وجل، ثم ألقیت

 

 

  : بل أخذ !! أن الذي نقل عن البغوي لم ینقل روایاته األربعة في المسألة
  :المقطوع منها الجزء بح والیكالروایات الثالثة لیس فیها الذف من كالمه ما یوافق هواه

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملیحي ، أنا أحمد بن عبد اهللا النعیمي ، أنا محمد ) ١( 
ن سعد ، ثنا یعقوب بن إبراهیم ، حدثنا إبراهیم بمحمد بن إسماعیل بن یوسف ، ثنا 

إني لفي الصف یوم بدر إذ  :عبد الرحمن بن عوف  :قال : عن أبیه عن جده قال
التفت فإذا عن یمیني وعن یساري فتیان ، حدیثا السن ، فكأني لم آمن بمكانهما ، إذ 

یا ابن أخي وما تصنع : یا عم أرني أبا جهل ، فقلت : قال لي أحدهما سرا من صاحبه 
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فقال لي . إن رأیته أن أقتله أو أموت دونه  -ز وجل ع - عاهدت اهللا : به؟ فقال 
اآلخر سرا من صاحبه مثله ، فما سرني أني بین رجلین بمكانهما ، فأشرت لهما إلیه ، 

  فشدا علیه مثل الصقرین حتى ضرباه ، وهما ابنا عفراء 

حمد وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملیحي ، أنا أحمد بن عبد اهللا النعیمي ، أنا م) ٢( 
، ثنا ابن أبي عدي ، عن محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن إسماعیل بن یوسف ، ثنا 

قال رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم   : هللا عنه ، قالسلیمان التیمي عن أنس رضي ا
فانطلق ابن مسعود فوجده قد : ؟ قال  "من ینظر لنا ما صنع أبو جهل : " یوم بدر 

وهل : أنت أبو جهل ؟ فقال : فأخذ بلحیته فقال : ضربه ابنا عفراء حتى برد ، قال 
  .فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه 

معاذ بن عمرو بن قال : حدثني عبد اهللا بن أبي بكر قال  قال محمد بن إسحاق) ٣( 
لما فرغ رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم  من غزوه أمر بأبي جهل بن هشام الجموح 

سمعتها جعلته من شأني  اللهم ال یعجزنك ، قال فلما: أن یلتمس في القتلى ، فقال 
وضربني ابنه عكرمة : قال . فعمدت نحوه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه 

على عاتقي ، فطرح یدي فتعلقت بجلدة من جنبي ، وأجهضني القتال عنه ، فلقد 
ني ألسحبها خلفي ، فلما آذتني جعلت علیها قدمي ، ثم تمطیت  قاتلت عامة یومي ، وإ

، فضربه حتى أثبته ، معوذ بن عفراء مر بأبي جهل وهو عقیر  بها حتى طرحتها ، ثم
وجدته  :عبد اهللا بن مسعود بأبي جهل قال عبد اهللا بن مسعود فتركه وبه رمق ، فمر 

هل أخزاك اهللا یا عدو اهللا؟ قال : بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه ، ثم قلت 
  .هللا ولرسوله : وبماذا أخزاني ، أعمد من رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة ؟ قلت : 
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مام نها رأي اإلأراد أن یوحي لنا بأوردها أولي هي الرابعة ولعل الذي أن الروایة األ 
  .رأیه فهذا یظل مجرد رأي وعلي فرض أنه البغوي في المسألة وهذا لیس بصحیح

 
في دالئل  ىوردها البیهقأقد  ىوردها البغو أبح والتي ر بها الذو هذه الروایة المذكان 

قال ابن عدي . المغیرة بن سقالبوروایة البزار فیها  النبوة والطبراني بسند ضعیف
  !!  )حراني منكر الحدیث( :فیه

وكما ذكرنا وكررنا أن كل روایات الذبح إما ضعیفة أو مقطوعة السند أو أحاد أو ** 
  .من روایات الذبح واحدة معلولة ولم تسلم قط روایة

 
جاء في الصحیحین البخاري ومسلم  كل روایات الذبح ومنها هذه الروایة تعارض ما

  .بو جهلأس أسطورة ذبح ابن مسعود لر أحیث خال الصحیحین من 
:  

  باً مامه العقل حائرا والقلب مرتاأعلي فرض صحة هذه الروایة جدًال یبق هنا سؤال یقف 
حقًا  صل اهللا علیه وسلم سه للنبيأجهل واتي بر  يبأذا كان ابن مسعود قد ذبح إوهو 

  .!!!لیها النبي وحمد اهللا إووضعها بین یدیه ونظر 
لي إن ینظر أال یكفي النبي أابن مسعود ثالث مرات علي كالمه النبي یستحلف  لمف
  !!یعرفهفالتي وضعها ابن مسعود بحسب الروایة أمامه  بي جهلأس أر 
  !!!هل المدینة ؟أجهل وسمع عنه من  ابأال یعرف  صل اهللا علیه وسلمن النبي أم أ

 

(  
ال بن هشام ویقال أعار على رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة الیوم؟ قال بن إسحاق ق

ني مخزوم أن بن مسعود كان یقول قال لي لقد ارتقیت مرتقى صعبًا وزعم رجال من ب
یا رویعي الغنم قال ثم احترزت رأسه ثم جئت به رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقلت 
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یا رسول اهللا هذا رأس عدو اهللا أبي جهل قال فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم اهللا 
اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال فقلت نعم واهللا الذي ال إله غیره قال وكانت یمین رسول 

  .صلى اهللا علیه وسلم فحمد اهللا الذي ال إله غیره 

 

 

   ُسحاق یروي عن إجة وابن ھذه الروایة سندھا ضعیف وال تقوم بسیرة ح

  .!فكیف یتخذون منھا دیناً ؟بل وفي سندھا مجھول !! لم یلتقي بھ  الزھري وھو

والذي ) مین وغیرهمأسراهم من المسل(هذا دینهم ومذهبهم في ذبح العباد  الحق أن** 
كتاب اهللا وصحیح سنة النبي صل اهللا علیه وسلم من بین وكما سیت یخالف كما تبین

  :ذلك بیانلیك إ و مرسل و كالم أوحتي ال یكون كالمنا تجني علي القوم 
  
)  َق َل ُن  َفاْنَط ودٍ  ابْ ُ ْسع َجَدهُ  مَ دْ  َفوَ ُ  َق ه بَ َنا َضرَ اَء  ابْ  َعْفرَ

دَ  َحتَّى رَ و َأَأْنَت  َقالَ  بَ ُ   ٥٥ ) َجْهلٍ  َأب
.  

 
 قد اهللا عدو أي : فقلت ، صریعاً  بدر یوم جهل أبا أدركت : قال مسعود ابن عن )١

 لي سیف ومعي ، فقتلتموه رجل من أخزاني وبما : قال ، اهللا أخزاك

، اهللا :فقال 

 فانطلقت ، فاستثبت انطلق : قال ، هو إال اله ال الذي اهللا ُقلت ؟ هو إال اله ال الذي

                                                             
  . الحرب ساحة في قتل بل للذبح ذكر أي البخاري روایة في لیس نري وكما ...... صحیح البخاري  ٥٥
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 اهللا رسول فقال هفأخبرت أضحك الطائر مثل  أسعى ناأ و رجعت ثم ، الطائر مثل أسعى
 اهللا رسول علیه وقف فلما فأریته معه فانطلقت ، فأرني فانطلق سلمو  علیه اهللا صل
  .٥٦) األمة هذه فرعون هذا : قال وسلم علیه اهللا صل

 : قال ، رجله قطعت و جرح وقد جهل أبا أتیت : قال أبیه عن عبیدة أبى عن )٢
 حتى أزل فلم . شیئاً  فیه یعمل فال بسیفي اضربه فجعلت
، ربما . جهل أبو ُقتل قد : فقلت وسلم علیه اهللا صل النبي أتیت ثم قال 
 ، نعم قلت مرتین آهللا؟ قال . نعم قلت رأیته؟ أنت : قال ، جهل أبو قتلت قد شریك قال
 فأمر شیئاً  منه الشمس غیرت قد و فأتاه فذهب : قال ، إلیه أنظر حتى فاذهب : قال
   .  ٥٧) .... القلیب  في ألقوا حتى حبوافس بأصحابه و به

 ، رثّ  سیف ومعي صریع القتلى في وهو جهل أبى إلى انتهیت : قال اهللا عبد عن )٣
یعینا : فقال إلى ونظر : قال ، شیئا یعمل فلم بسیفي أضربه فجعلت  فوقع ؟ بمكة أرُ
 علیه اهللا صل النبي أخبرت حتى أشتد جئت ثم ،  فأخذته سیفه
 : قال ثم ، له فحلفت مرات ثالث استحلفني حتى نعم قلت ؟ قتلته أنت : فقال وسلم
   ٥٨ ) األمة هذه فرعون هذا كان : فقال إیاه فأریته فانطلق ، فأرینیه انطلق

 مصروع وهو جهل أبى إلى انتهیت بدر یوم كان لما : قال مسعود بن اهللا عبد عن )٤
 وسلم علیه اهللا صل النبي أتیت ثم فضربته سیفه درون شيء صنع فما بسیفي فضربته

 ُقتل قد جهل أبو اهللا عدو هذا اهللا رسول یا فقلت ، األرض من أُقل كأنما حارٌ  یوم في

                                                             
 شرحھ في حجر ابن أورده ما خالفی وھو للنسائي الكبرى السنن و للطبراني الكبیر لمعجما  ٥٦
 .الذبح ولیس القتل في ظاھر  ألنھ النوويو

  مسند أحمد ٥٧
  السنن الكبیر للبیھقي ٥٨
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 فأریناه بنا فلنطلق ، ُقتل قد آهللا قلت ؟ ُقتل لقد آهللا وسلم علیه اهللا صل النبي فقال ،
  ٥٩ )مةاأل هذه فرعون كان هذا : فقال إلیه فنظر فجاءه


!! .  

 
 

 وكما ومرادهم هواهم یوافق دام ما یصح ال بما یستدلون القوم هؤالء وكعادة*** 
 اهللا لكتاب المخالف والواهي بالضعیف جهل بيأ لرأس مسعود ابن ذبح علي استدلوا
 صل للنبي رأسه وتقدیم شرفاأل بن كعب ذبح علي یستدلون هاهم ، ةالسنّ  وصحیح

 دوماً  سیالحظ ما وهذا ، أیضاً  یصح ال الذي الضعیف المرسل روایةب وسلم علیه اهللا
  .العجائب تلك فلنتابع الذبح علي أدلة من یقدموه ما كل في
 

 
 

حتى أتوا النبي صلى اهللا علیه ..... رأسه ثم حملوه معهم ثم خرجوا  احتزو افلما فرغوا 
وقد قام رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم تلك اللیلة  افلما بلغوا بقیع الغرقد كبرو .  وسلم

یصلي ، فلما سمع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم تكبیرهم بالبقیع كبر وعرف أن قد 
ثم انتهوا یعدون حتى وجدوا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم واقفا على باب . قتلوه 

ووجهك یا رسول اهللا : ه فقالوا المسجد فقال أفلحت الوجو 
 

 

                                                             
 سنن أبي داود  ٥٩
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  و روایة في السیرة مرسلةالقوم في الذبح ه دلیلصدق أو ال تصدق إن!!  

  !! ا بالنا بالمرسلةولیست أي سیرة إنها سیرة الواقدي التي ال یعتد بروایتها المتصلة فم
 : وقال البیهقي، قال النووي في المجموع الواقدي رحمه اهللا ضعیف عند أهل الحدیث 

قد كذبه أحمد بن حنبل ، والشافعي ، والنسائي ، وابن المدني ، و  .الواقدي ال یحتج به
  . واتهمه أبو حاتم ، وابن راهویه بالوضع وكذا الساجي  .وأبو داود ، ومحمد بن بشار

سماعیل بن زكریا والبخاري وأبو زرعة والعقیلي  وتركه أحمد وابن المبارك وابن نمیر وإ
  ))التقریب(( أن الواقدي متروك كما قال الحافظ في خالصة القول و  .والدوالبي وغیرهم

  ورد في الصحیحان لیوقن قلبك بوضع روایات الذبح كلها لیك ماإ  
)١(     
قال الرسول من لكعب بن األشرف فإنه قد آذى اهللا ورسوله فقام محمد بن مسلمة (

ءه لیال ومعه أبو فواعده أن یأتیه فجا... فقال یا رسول اهللا أتحب أن أقتله قال نعم 
نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إلیهم فقالت له امرأته أین 

... فنزل إلیهم .... تخرج هذه الساعة فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة 
فقال أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي قال نعم 

 )تمكن منه قال دونكم فلما اس
)٢(   
عن ابن عیینة واللفظ للزهري حدثنا سفیان عن ... حدثنا إسحق بن إبراهیم الحنظلي  

 علیه وسلم من لكعب بن األشرف عمرو سمعت جابرا یقول قال رسول اهللا صلى اهللا
فإنه قد آذى اهللا ورسوله فقال محمد بن مسلمة یا رسول اهللا أتحب أن أقتله قال نعم 

فدعوه لیال فنزل إلیهم قال ... قال ائذن لي فألقل قال قل فأتاه فقال له وذكر ما بینهما 
ل إنما هذا سفیان قال غیر عمرو قالت له امرأته إني ألسمع صوتا كأنه صوت دم قا

محمد بن مسلمة ورضیعه وأبو نائلة إن الكریم لو دعي إلى طعنة لیال ألجاب قال 
محمد إني إذا جاء فسوف أمد یدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم قال فلما نزل 
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نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ریح الطیب قال نعم تحتي فالنة هي أعطر نساء 
منه قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود  العرب قال فتأذن لي أن أشم

  . )قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم 
 

  كما نري      صل اهللا علیه وسلم  
  سلم بسند حسن بروایة غیر روایة البخاري ومأیضًا أورده الحاكم 

 
عاهد أن ال یعین قد آذي اهللا ورسوله وكان  قدف اً حدًا ولیس أسر وجب ن قتل كعب إ

ال یتعدي إلي غیره ، خاص  حكم بقتله مرفاأل ، مع أهل الحرب معینًا علیه فجاءعلیه 
 علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه في قصیدة اهللا وقد أشار اإلمام یتم إّال بوحي من ملف

   :ستئناسًا ال دلیًال انذكرها  فیذكر فیها قتل بن األشر  سحاقإبن رواها 

  وف ـاألخـــك ن اهللا ـا آمـألستم تخافون أدني العذاب      وم                  

  كمصرع كعب بن األشراف ت أسیافه      ـتح وأن تصرعوا         

  األجنف الجمل ـرض كــطـغـیانــه        وأع هـالل  ـداة  رأيـغ        

 

  بأبیــض ذي هــبة مـرهــف   ه      ــفـدس الـرسـول رسـوًال ل        
 

   

الدوالبي حدثنا عیسى بن  بشرحدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشیق حدثنا أبو  
 :محمد أبو عمیر النحاس ومؤمل بن إهاب وأحمد بن أبى العباس الصیدالنى قالوا
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حدثنا ضمرة بن ربیعة عن أبى زرعة یحیى بن أبى عمرو الشیبانى عن عبد اهللا بن 
: عن أبیه فیروز قال الدیلمى      
 لى : یا رسول اهللا علمت من أین نحن وممن نحن ؟ فقال: فقلت أنتم إلى اهللا وإ
  ورده ابن عبد البر في االستیعابأ )رسوله

 

 

 وقد روى حدیث فیروز الدیلمى فى قدومه على النبى صلى : ر قال ابن عبد الب
اهللا علیه وسلم وحدیثه فى األشربة عن الشیبانى عن عبد اهللا بن الدیلمى عن أبیه 

   جماعة 

 :وقال ابن حجر في التلخیص الحبیر
 

   :  قال الحاكم

وكالم ابن حجر والحاكم صحیح فقد أخبر النبي صل اهللا علیه وسلم قبیل أقول *** 
  . انتقاله بأیام أن االسود العنسي قد قتل

 في الكامل في التاریخ ثیر ورد ابن األ أ )
 .(  

أمضي أبو بكر جیش أسامة بن زید في (وكذلك أوردها ابن كثیر في البدایة والنهایة 
فكان ذلك أول  آخر ربیع األول 

  ) فتح فتح أبو بكر وهو بالمدینة



- ٥٥ - 

فكیف جيء برأس األسود العنسي للنبي صل اهللا علیه وسلم وقت أنتقل الي *** 
  !!!؟؟الرفیق األعلي قبل أن یأتي خبر مقتله الي المدینة 

ا یدل علي ن الخبر جاء في والیة أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه ممأوقد ورد *** 
  .عدم صحة روایة عبد البر دون شك

   وفیه ضعف ووهم !! وال في المسانید !! هذا الحدیث لم یرد في الصحاح !!
حوال وال أدري كیف یتخذون منه حكمًا في القتل ومثل ذلك ال یحتج به بحال من األ

  .!!؟ والجهاد الحربي الشریف سالم الحنیفإلسم اإمثلة بوالذبح والُ 

 

 

وغزوة ابن ابي حدرد األسلمي الغابة وكان من حدیثها فیما بلغنى : قال ابن اسحاق 
عمن ال أتهم عن ابن أبي حدرد قال تزوجت امرأة من قومي وأصدقتها مائتي درهم قال 

فقال وكم أصدقت فقلت فجئت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أستعینه على نكاحي 
مائتي درهم یا رسول اهللا قال سبحان اهللا لوكنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم 
اهللا ما عندي ما أعینك به قال فلبثت أیاما وأقبل رجل من بني جشم یقال له رفاعة بن 
قیس أو قیس بن رفاعة في بطن عظیم من بني جشم حتى نزل بقومه ومن معه 

أن یجمع قیسا على حرب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وكان ذا اسم  بالغابة یرید
في جشم وشرف قال فدعاني رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ورجلین معي من 
المسلمین فقال اخرجوا الى هذا الرجل حتى تاتوا منه بخبر وعلم قال وقدم لنا شارفا 

دعمها الرجال من خلفها عجفاء فحمل علیها احدنا واهللا ما قدمت به ضعفا حتى 
بأیدیهم حتى استقلت وما كادت ثم قال تبلغوا علیها واعتقبوها ما استعان به ابن ابي 
حدرد من هذه الغزوة في زواجه قال فخرجنا ومعنا سالحنا من النبل والسیوف حتى إذا 
جئنا قریبا من الحاضر عشیشیة مع غروب الشمس قال كمنت في ناحیة وأمرت 
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في ناحیة اخرى من حاضر القوم رجاء لهما اذا سمعتماني قد كبرت صاحبي فكمنا 
اهللا إنا لكذلك ننتظر غرة القوم أو  وشددت في ناحیة العسكر فكبرا وشدا معي قال فو

أن نصیب منهم شیئا قال وقد غشینا اللیل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان لهم راع 
لیه قال فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قد سرح في هذا البلد فأبطأ علیهم حتى تخوفوا ع

صابه شر أقیس فأخذ سیفه فجعله في عنقه ثم قال واهللا ألتبعن أثر راعینا هذا ولقد 
فقال له نفر ممن معه واهللا ال تذهب نحن نكفیك قال واهللا ال یذهب إال أنا قالوا فنحن 

نفحته نني معك قال واهللا ال یتبعني أحد منكم قال وخرج حتى یمر بي قال فلما أمك
قال وشددت  بسهمي فوضعته في فؤاده قال فواهللا ما تكلم ووثبت علیه 

في ناحیة العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبرا قال فواهللا ما كان إال النجاء ممن فیه 
عندك بكل ما قدروا علیه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم قال واستقنا 

قال وجئت ثیرة فجئنا بها الى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إبال عظیمة وغنما ك
قال فاعانني رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من تلك االبل بثالثة  براسه أحمله معي

  ٦٠ )عشر بعیرا في صداقي فجمعت إلى أهلي

 
 

بن إسحاق التي وردت في السیرة ة یافأما رو . هذه الروایة من الضعف بمكانان ** 
 .                   ، وكالهما ال یحتج به ، وروایة الطبري شدیدة الضعف ةفظاهرة الضعف ومعضل

تروي في  مس لو أحادیث الذبح وقطع الرؤ ف تهم في أدلتهم ضعیفة أو مرسلةوكعاد** 
لروایة ذكرها س قط وهذه او ذا رویت ال یذكر فیها الذبح وحمل الرؤ إ الصحاح قط ، و 

  !!!!!حمله إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم وأأحمد في مسنده ولیس فیها قطع الرأس 

 

                                                             
  السیرة النبویة البن ھشام  ٦٠
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مكه سمع النبي صلى اهللا علیه وسلم عن رجل یقال له خالد الهذلي یجمع الناس في 
یؤذیني  : فنادى النبي صلى اهللا علیه وسلم وقال له لیقتل النبي صلى اهللا علیه وسلم

فقال صلى اهللا  مرني بما تشاء.. روحي لروحك فداء :فقال  خالد الهذلي ، ویتطاول علّي 
یا رسول اهللا ما رأیت الرجل : قال  :علیه وسلم

فانطلق ابن  عالمة الرجل أنك إذا رأیته تهابه :فقال صلى اهللا علیه وسلم .قط وال أعرفه
ُأنیس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكه حیث أقام خالد الهذلي مخیمًا له في منى 

 ةوكان ذو رأي ومشور  فقبله وأدناه فجاءه عبد اهللا بن ُأنیس عارضًا خدماته ومساعداته
به منه فما إن رآه النبي  ة، بعد أن أتمَّ المهم ةُأنیس قافًال إلى المدینفرجع عبد اهللا بن  فقرَّ

 ةخذ عصاتي توكأ علیها أعرفك بها یوم القیام أفلح الوجه: صلى اهللا علیه وسلم حتى قال
  )فلما مات عبد اهللا بن ُأنیس أمر بتلك العصا أن تكفَّن معه في كفنه وقلیل هم المتوكئون

 

 

 مكذوبة وال أصل لها في ) تني برأس خالدألي مكة و إاذهب (الروایة بهذا اللفظ
 الخاصة وال شك أنها من مؤلفاتهم ،كتب الحدیث وال السنن في وال  والمغازي ، السیر

 فال وجود لهاخرجها وال فلم أجد أحدًا رواها  بحثت عنهاالتي یوهمون بها أتباعهم وقد 
 ! أي مصدر معروف في

 

بعثني رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إلى : عن ابن عبد اهللا بن أنیس عن أبیه قال
َنة وعرفات (: فقال .خالد بن سفیان الهذلي وكان نحو ُعرَ ( فرأیته، : قال
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أن أؤخر الصالة،  إني ألخاف أن یكون بیني وبینه ما: وحضرت صالة العصر، فقلت
من أنت؟ : ، قال لي ، وأنا أصلي أومئ إیماء نحوه، فلما دنوت منه فانطلقت أمشي

إني لفي : ، قال ، فجئتك في ذاك ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل رجل من العرب:  قلت
 ٦١).، حتى إذا أمكنني، علوته بسیفي حتى برد ، فمشیت معه ساعة ذاك

   !!.وال اإلتیان برأس الهزلي  )) للذبح ((ة أي ذكركما رأینا لیس في الروای** 

ین او تلك الجماعات حیث یأخذون عن عندأدرك تلك العادة التزویریة  يءولعل القار 
س والتمثیل بالجثث ویضعون و الذبح وحمل الرؤ لفظ األحادیث الصحیحة الخالیة من 

ا أتباعهم بذلك نعو بداخلها أحادیثهم الواهیة وقصصهم المرسلة بال سند وال هویة لیق
  .! ویكبرون ویهللون یذبحونویقتلون و وأتباعهم یصدقون 

  !!!ولیت ألمر ینتهي عند إقناع األتباع بتلك العجائب ولكنهم یریدون إقناع األمة أیضًا 

   إّال أنه قد ضعفها غیر ) ائتني برأس خالد(هذه الروایة رغم خلوها من لفظة
  !.مكذوبة  لتي استشهدوا بها وهيواحد فما بالنا بالروایة ا

 ىأو الهو بها أعلم سببًا لقبولهم مثل هذه الروایات المكذوبة سوي الجهل  والحق أني ال
  .العمالة بقصد اإلساءة لدین اهللا وتنفیر العالم منه أوأو الخطأ في االستشهاد 

قتل  التي تستبیح بهاججها ها وتلك هي ُح إن كان هذا هو فقه داعش لدین ربِّ ف** 
نا إلیه راجعون یوم القیامة همأمام ربّ  وبهم التي ستقف بهاو العباد  وذبح    .فإنا هللا وإ

 

                                                             
ابن حجر ھذا اإلسناد  ن الحافظوقد حسّ أحمد  وصحیح ابن خزیمة وغیرھم  سندسنن أبي داود وم  ٦١

 . )الفتح(في 
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مــن أعظــم أدلــة داعــش ومــن علــي نهجهــا هــو )) جئــتكم بالــذبح((حــدیث  ال شـك أن** 
ُ علي اإلطالق و  مـن عـدة طـرق منهـا المتصـل  وقـد ورد، عد من عمدتهم في ذبح العباد ی

منها ما هو عن عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص و المعلول وأكثرها المرسل الذي ال یصح، 
ـ ال یخلـو مـن منهـا متصـلالوعمـرو بـن العـاص، ومـا هـو عـن غیرهمـا، و  قادحـة فـي ة عّل

آیـات  هدام تعارضـ  یعتـد بهـا مـاوكـل طریـق مرسـل القریبـًا ، في محلهـا  صحته وستذكر
، وكما رأینا أن أحادیث الـذبح كلهـا ضـعیفة جـدًا ومعلولـة ثابتة  روایات صحیحةالقرآن و 

أو مرسلة مع وجود روایات صحیحة جلیة ال تذكر الـذبح قـط ولكـن اذا رأیـت حجـة القـوم 
  : هذه الروایة والیك طرقهي ذاك فأعلم أنها األهواء 

 

حدثنا عبـد اهللا حـدثنى أبـى قـال حـدثنا یعقـوب حـدثنا أبـى عـن ابـن إسـحاق قـال و : قال 
قـال   حدثني یحیى بن عروة بن الزبیر عن أبیه عروة

. فیما كانـت تظهـر مـن عداوتـه قلت له ما أكثر ما رأیت قریشا أصابت من رسول اهللا 
فقـالوا مـا رأینـا  فـي الحجـر فـذكروا رسـول اهللا  قال حضرتهم وقد اجتمـع أشـرافهم یومـا

مثـل مـا صــبرنا علیـه مـن هــذا الرجـل قـط ســفه أحالمنـا وشـتم آباءنــا وعـاب دیننـا وفــرق 
قال فبینما هـم كـذلك  .أو كما قالوا. جماعتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظیم

بهــم طائفـًا بالبیــت  فأقبـل یمشــى حتـى اســتلم الـركن ثــم مـر إذ طلـع علـیهم رســول اهللا 
قـال فعرفـت ذلـك فـى وجهـه ثـم مضـى فلمـا مـر . فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما یقـول

ثـم مضـى ثـم مـر بهـم الثالثـة فغمـزوه  بهم الثانیـة غمـزوه بمثلهـا فعرفـت ذلـك فـى وجهـه
 ،  تسمعون یا معشر قریش بمثلها فقال
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ه حتى ما منهم رجـل إال كأنمـا علـى رأسـه طـائر واقـع حتـى إن أشـدهم فأخذت القوم كلمت
فیـه وصـاة قبـل ذلـك لیرفئـوه بأحســن مـا یجـد مـن القـول حتــى إنـه لیقـول انصـرف یـا أبــا 

حتـى إذا كـان  فانصـرف رسـول اهللا : قـال .اهللا ما كنت جهوال القاسم انصرف راشدا فو
عض ذكـرتم مـا بلـغ مـنكم ومـا بلغكـم الغد اجتمعوا فـى الحجـر وأنـا معهـم فقـال بعضـهم لـب

عنه حتى إذا بـادأكم بمـا تكرهـون تركتمـوه فبینمـا هـم فـى ذلـك إذ طلـع علـیهم رسـول اهللا 
 لمـا كـان . فوثبوا إلیه وثبة رجل واحد فأحاطوا به یقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا

ي أقـول ذلـك نعـم أنـا الـذ :یبلغهم عنه من عیب آلهتهم ودینهم قال فیقـول رسـول اهللا 
قـال وقـام أبـو بكـر الصـدیق دونـه یقـول . قال فلقد رأیـت رجـال مـنهم أخـذ بمجمـع ردائـه ،

ثم انصرفوا عنـه فـإن ذلـك ألشـد مـا رأیـت ) . أتقتلون رجال أن یقول ربى اهللا( وهو یبكى 
  ٦٢ ).قریشا بلغت منه قط

 

 

  لــم یروهــا البخــاري وال مســلم بــل أوردوهــا بغیــر لفــظ الــذبح، ) الــذبح(الروایــة بلفــظ
ولن نجد فـي أي مـن روایـات الـذبح كلهـا مـا رواه البخـاري ومسـلم ممـا یبعـث الریبـة فـي 

  .محمد ابن إسحاق وصف بالتدلیس .هذا اللفظ وهذا السند وهذا المتن دون شك

  إن أشد ما لقیه رسول اهللا  قالـه عبـد اهللا بـن عمـرو فعـن من قریش لیس مـا
هـل أتـى علیـك یـوم كـان أشـد مـن ! یـا رسـول اهللا  : عائشة رضي اهللا عنها ، أنها قالـت

  ٦٣.....)لقد لقیت من قومك ، فكان أشد ما لقیت منهم یوم العقبة : ( یوم أحد ؟ فقال 

                                                             
   ھ، وابن عساكر في تاریخ ، والبیھقي في دالئلھ أحمد في مسنده والبزار ، وابن حبان في صحیحھ  ٦٢

  .صحیح البخاري ومسلم   ٦٣
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 أو تثبــت عــدم درایــة الــراوي بمــا فتلـك الروایــة تخــالف مــا جــاء بالصــحیح الثابـت صــراحة

   .یقول عن أشد ما القي النبي من قریش إما لصغر سنه أو لعدم علمه بالحدث

 فیما یلـي أن هـذه الروایـة معلولـة بعلـة تقـدح فـي صـحتها حیـث أن عبـد  یتبینس
بن عمرو كان عمره عامًا واحدًا عند وقوعها أو سـبع علـي أكثـر تقـدیر قبیـل الهجـرة اهللا 

روایـة التكلیــف وهـو مـن عمــر عشـر علـي األقــل ، ومـن المعـروف أن أول شــرط لقبـول ال
ة صغر سنه وسیأتي الكالم علیها تفصیًال    .فروایة عبد اهللا بن عمرو مردودة بعّل

 

 

: حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عـن عمـرو بـن العـاص قـال 
ــ ــي مــا رأیــت قریشــا أرادوا قت ــة  ل النب ــوس فــي ظــل الكعب ــه وهــم جل إال یومــا ائتمــروا ب

یصلي عند المقام، فقام إلیه عقبة بن بأبي معیط فجعـل رداءه فـي عنقـه  ورسول اهللا 
ثم جذبه حتى وجب لركبتیه سـاقطا، وتصـایح النـاس فظنـوا أنـه مقتـول ، فأقبـل أبـو بكـر 

أتقتلون رجال أن یقـول ربـي : (من ورائه وهو یقول یشتد حتى أخذ بضبعي رسول اهللا 
فصـلى ، فلمـا قضـى صـالته مـر بهـم  ، فقام رسـول اهللا ثم انصرفوا عن النبي ) اهللا

 !أمـا والـذي نفـس محمـد بیـده! معشـر قـریش یـا:(وهـم جلـوس فـي ظـل الكعبـة، فقـال
 مـا ! یـا محمـد: فقـال لـه أبـو جهـل: قال

  .٦٤)أنت منهم: فقال رسول اهللا : وال، قالكنت جه

 

                                                             
  .أورده ابن أبي شیبة في مسنده، وأبو یعلى ، وابن حبان في صحیحھ، وأبو نعیم في دالئلھ ٦٤
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 سندها ضعیف فكیف تكون دلیًال علي الذبح عند من یقول به؟!  

  ولفــظ كمــا نـري فـي هــذه الروایـة أیضـًا جــاءت بلفـظ الـذبح ولكــن بكلمـات مغـایرة
  .مسلمال البخاري و  هرویلم ی الذبح

 عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن بن عمـرو عـن أبـي سـلمة  جاءت الروایة عن محمد
  .عن أبیه وكذلك في روایة خلق األفعال مما یؤكد وجود الوهم فیهاجاءت العاص ومرة 

 

 

إال  بقتـل النبـي ما علمت قریشا همـوا : ، قالحدثني عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
بِّـيَ : ، فاختطفـه، ثـم رفـع صـوته، فقـالیوما،فجاء أبـو بكـر  ـوَل رَ ُق ُجـًال َأْن یَ ـوَن رَ َأتَْقتُُل

بُِّكمْ  یَِّناِت ِمْن رَ ْد َجاَءُكمْ ِباْلبَ َق ، نفسي بیده والذي: ، فقال٦٥اللَّهُ وَ
 ،٦٦.)وأنت فیهم: فقال یا محمد ما كنت جهوال،: فقال أبو جهل  

 

 

 جداً  ضعیف هذه الروایة سند .  

                                                             
  .٢٨یة سورة غافر آ  ٦٥
  .رواھا البخاري في خلق األفعال ولم یروھا في صحیحھ ٦٦
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  لكـون عبـد اهللا  وال یصـح  معلول الذبح روایةمن كل ما رواه عبد اهللا بن عمرو
أو علـي فـرض وقوعهـا قبـل الهجـرة مباشـرة ،  !!عمـره هـو عـام واحـد وقت وقوعها كـان 

ــد كــ ــر تقــدیر، ســنوات ســبع :هــو  ان عمــرهفق ــي أكث ــهكمــا ســی عل إن شــاء اهللا  أتي بیان
  .وعلي ذلك ال تُقبل بذلك معلولة الروایةف

 

 

قال وحدثنا جعفر بن سلیمان النـوفلي المـدني ثنـا إبـراهیم بـن المنـذر الحزامـي ثنـا محمـد 
قومـه  لمـا دعـا رسـول اهللا : قبة عن ابن شهاب الزهري قـالبن فلیح عن موسى بن ع

إلى الذي بعثـه اهللا مـن النـور والهـدى الـذي أنـزل علیـه لـم یتغـادر مـنهم أول مـا دعـاهم 
فاستمعوا له حتى ذكـر طـواغیتهم فـأنكروا ذلـك علیـه وقـدم نـاس مـن قـریش مـن كبـرائهم 

وأغـروا بـه مـن أطـاعهم   وأشرافهم مـن أمـوال لهـم بالطـائف فكرهـوا مـا قـال رسـول اهللا
فانصفق عنه عامة النـاس إال مـن حفـظ اهللا عـز و جـل مـنهم وهـم قلیـل فمكـث بـذلك مـا 

بینهم واشتد مكرهم وهموا بقتـل رسـول  قدر اهللا عز و جل أن یمكث ثم إن قریشا ائتمرت
أو إخراجـه حـین رأوا أصـحابه یـزدادون ویكثــرون فعرضـوا علـى قومـه أن یعطــوهم  اهللا 

ویقتلونه فحمي قومه من ذلـك وقالـت لهـم قـریش إن كـان إنمـا بكـم الحمیـة مـن أن دیته 
تقتله قریش فنحن نعطیكم الدیة ویقتله رجل من غیر قریش فإنكم تعلمـون أنـه قـد أفسـد 

ودفــع كیــد مــن كــاده  أبنــاءكم ونســاءكم وعبیــدكم فیــأبى قومــه ذلــك فمنــع اهللا رســوله 
ع من قبائل قریش كلها نفر فأحـاطوا برسـول اهللا فقالت قریش اقتلوا محمدا بزحمة واجتم

  وهو یطـوف بالبیـت حتـى كـادت أیـدیهم أن تحـیط بـه أو تلتقـي علیـه فصـاح أبـو بكـر

 أتقتلون رجال أن یقول ربـي اهللا وقـد جـاءكم بالبینـات مـن ربكـم فقـال رسـول اهللا  :
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 كـذبنا بشـيء قـط  فكبـر ذلـك علـیهم وقـالوا مـا
وقال زهیر بن أبي أمیة مهال یا أبا القاسم ما كنت جهوال فتفرقوا عنه واشـتدوا علـى مـن 
خــوانهم وقبــائلهم فكانــت فتنــة شــدیدة وزلــزال شــدید  اتبعــه علــى دیــن اهللا مــن أبنــائهم وإ

   ٦٧.)فمنهم من عصمه اهللا ومنهم من افتتن

 

 

ال تصح بحال فهي روایـة ضـعیفة مرسـلة عـن طریـق ابـن شـهاب، ومراسـیل  الروایة هذه
ابن شهاب من أضعف المراسیل ، ألنه لـم یـرو عـن الصـحابة إال القلیـل، وغالـب روایتـه 

ن كانت مرسلة إال أنها توصف بالمعضلة فال تصلح كدلیل    .عن التابعین، فروایته وإ

 

  

أنـى رأیتـه یومـا كـان  أكثر ما نالـت قـریش مـن رسـول اهللا : عن عثمان بن عفان قال 
یطوف بالبیـت ویـده فـي یـد أبـى بكـر وفـى الحجـر ثـالث نفـر جلـوس عقبـة  رسول اهللا 

فلمــا حــاذاهم  بــن أبــى معــیط وأبــو جهــل بــن هشــام وأمیــة بــن خلــف فمــر رســول اهللا 
فدنوت منه حتى وسطته فكـان بینـي  ذلك في وجه النبي أسمعوه بعض ما یكره فعرف 

وبین أبى بكر فأدخل أصابعه في أصابعي حتـى طفنـا جمیعـا فلمـا حـاذاهم قـال أبـو جهـل 
واهللا ال نصالحك ما بل بحر صوفه وأنت تنهانا أن نعبد ما كـان یعبـد آباؤنـا فقـال رسـول 

مثـل ذلـك حتـى إذا كـان فـى  أنا ذلك ثم مضى عنهم فصنعوا به في الشوط الثالث اهللا 

                                                             
 .أوردھا أبو نعیم في دالئل النبوة  ٦٧
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الشوط الرابع فأهضوه ووثب أبو جهل یرید أن یأخذ بمجمع ثوبه فدفعت في صدره فوقـع 
عقبــة بــن أبــى معــیط ثــم  علــى إســته ودفــع أبــو بكــر أمیــة بــن خلــف ودفــع رســول اهللا 

 ثـم قـال لهـم وهو واقـف انفرجوا عن رسول اهللا 
  قــال عثمــان فــو اهللا مــا مــنهم رجــل إال وقــد أخــذه الكــل وهــو یرتعــد فجعــل

یقــول بــئس القــوم أنــتم لنبــیكم ثــم انصــرف إلــى بیتــه وتبعنــاه خلفــه حتــى  رســول اهللا 
انتهى إلى باب بیتـه وقـف علـى السـدة ثـم أقبـل علینـا بوجهـه فقـال أبشـروا فـإن اهللا عـز 

  وجل مظهر دینه ومتم كلمته وناصر نبیـه
  ٦٨)فوعاجال ثم انصرفنا إلى بیوتنا 

 

 

  تخالف كل الروایات التـي أوردوهـا والتي هذه الروایة الصحیحة سندًا كما نري في
  .ذبح كما في الروایات السابقة بل التهدید بعقاب اهللا لهم بال  فلیس فیها تهدید النبي

  أوضح النبي  في جمیعًا قتلوا  وبالفعل)) القتل((هو )) بالذبح((فیها أن المراد
  .بیانهكما سیرد  !د في الصحیح الثابت ولم یذبحوا بدر كما ور 

 

  .صل اهللا علیه وسلم ب اهللا وصحیح سنة نبیهأنها صحیحة السند تتفق مع كتا) ١(
  . البدعى اإلجرامي بالسكین بحأنها توضح أن المراد بالذبح هو القتل ولیس الذ) ٢(

                                                             
  .والمقدسي في األحادیث المختارة وعیون األثر ألبن سید الناس والدارقطنى في األفراد  جامعالالسیوطي في  ٦٨
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  .ن بذبح األسیر كالبعیر والعیاذ باهللایأنها تبدد أوهام القائل) ٣(
  .ما قاله وتحقققالها في معرض اإلخبار بما سیكون وقد كان  أن النبي ) ٤(

 

 

ثنــا إبــراهیم بــن المنــذر ثنــا عبــد العزیــز بــن عمــران ثنــا ســعید بــن محمــد عــن محمــد بــن 
قال أبو جهل بن هشام إن محمدا یزعم أنكم إن لـم تطیعـوه كـان : المنكدر عن جابر قال 

أنــت مــن ذلــك الــذبح وأنــا أقــول ذلــك و : فـیكم ذبــح فقــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم
 اللهم قد أنجزت لي ما وعـدتني فوجـه أبـا سـلمة بـن : قال

 قـال أبـو سـلمة عبد األسد قبل أبي جهل فقیـل البـن مسـعود أنـت قتلتـه قـال بـل اهللا قتلـه
  قال نعم فقال أبو سلمة لو شاء لجعلـك فـي كفـه قـال بـن مسـعود فـو اهللا لقـد

وجردتـه قـال فمـا عالمتـه قـال شــامة سـوداء بـبطن فخـذه الیمنـى فعـرف أبـو ســلمة  قتلتـه
   ٦٩). النعت فقال جردته ولم نجرد قرشیا غیره

 

 

 فیه عبد العزیز بن عمران وهو ضعیف: ضعیف قال الهیثمي في الزوائد سندها.   

 ة تؤكد كما نري في هذه الروای  وكـل روایـة

  .عن ابن مسعود یذكر فیها الذبح وفصل الرأس عن الجسد ال تصح هكذا قوًال واحداً 

                                                             
  .أورده الطبراني في المعجم األوسط  ٦٩
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  ُبح وفصلت رأسه عن جسده لما سئل أبـو سـلمة ابـن مسـعود لو كان أبو جهل ذ
عود لقـال لـه ابـن مسـعود وعلي فرض أنه لم یر رأس ابو جهل مع ابـن مسـ. عن عالمته

  . وصافغناه عن كل تلك األ ألهاهي رأسه و 

لـو صـحت الروایـة لـم ف. وأیضًا لقال لـه أبـو سـلمة أنـت ذبحتـه ولكنـه قـال لـه أنـت قتلتـه
  .ولو ضعفت فقد تبین منها أن مقصود الذبح هو القتل ال غیر ،تكن دلیًال علي الذبح 

 

 

حدثنا عبد اهللا حدثني أبـي ثنـا إسـحاق بـن عیسـى ثنـا یحیـى بـن سـلیم عـن عبـد اهللا بـن 
إن المـأل مـن قـریش : قـالرضـي اهللا عنهمـا عثمان عن سـعید بـن جبیـر عـن بـن عبـاس 

سـاف لـو قـد اومنـات الثالثـة األخـرى ونائلـة و  ىاجتمعوا في الحجر فتعاقـدوا بـالالت والعـز 
  . ه قیام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله رأینا محمدا لقد قمنا إلی

صـل اهللا فأقبلت ابنتـه فاطمـة رضـي اهللا تعـالى عنهـا تبكـي حتـى دخلـت علـى رسـول اهللا 
فقالـت هـؤالء المـأل مـن قـریش قـد تعاقـدوا علیـك لـو قـد رأوك لقـد قـاموا إلیـك  علیه وسلم

. ي وضــوءا یـا بنیــة أرینـ: فقتلـوك فلـیس مــنهم رجـل إال قـد عــرف نصـیبه مـن دمــك فقـال
هــا هــو ذا وخفضــوا أبصــارهم وســقطت : فتوضــأ ثــم دخــل علــیهم المســجد فلمــا رأوه قــالوا

أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم یرفعوا إلیه بصرا ولم یقـم إلیـه مـنهم رجـل 
حتــى قـام علــى رؤوسـهم فأخــذ قبضـة مــن التــراب  صـل اهللا علیــه وسـلمفأقبـل رســول اهللا 

 أصاب رجال منهم من ذلـك الحصـى حصـاة حصبهم بها فما شاهت الوجوه ،ثم: فقال
.(٧٠    

 
                                                             

 یث المختارة والحاكم في المستدركوالمقدسي في األحاد أورده أحمد في مسنده  ٧٠
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   بـن عفـان أن المقصـود لفـظ الـذبح وهـي تؤكـد روایـة عثمـان الروایـة ال یوجـد بهـا
  .ال أكثر وال أقل هو البشارة بقتل هؤالء النفر الذین تعدوا علي النبي 

 بین إن أوسـ تكمـا بینـبهـا  جـاء حدیث الذبح وان صح وهو ال یصـح بـأي طریـق
وهـو فـي النهایـة یتحــدث ، فهـو فـي النهایـة یتحــدث عـن القتـل ولـیس الــذبح ، شـاء اهللا 

ومـن أطلقـه علـي العمـوم  ، خصوص ال عن عمـوم أُناس بعینهم أي أنه یتحدث عنعن 
  .ي فهو موهوم أو صاحب هو 
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 ) الث وسبعین، ومات سنة مات وهو ابن ث:  )بن العاصعمرو  سنعن
  . للهجرة  ٥١أو  ٤٣أو سنة  ٤٢


) ٩٧المعارف ص( 

  )  یالديم ٦١٥عام  أي بل الهجرةق ٧سنة ( وعلي هذا تكون والدة عبد اهللا *** 
  .!! رسول اهللا وبني هاشم في الشعب ینمشركالفس العام الذي حاصر فیه في نأي 

رّجح حدوث واقعة التعدي علي النبي صل اهللا علیه وسلم فیه بالحرم،  ُ وهو العام الذي ی
 : بن العاص تلك الواقعة وقد كان عمره عامًا كیف رأي عبد اهللا بن عمرو

  !؟ وقت حدوثهاأو أقل واحدًا 
ُقبیل سلم من الشعب فرض حدوث الواقعة بعد خروج النبي صل اهللا علیه و وعلي 
  !؟ها وعافكیف سنوات  قریب من سبعبن العاص عبد اهللا بن عمرو  سنیكون الهجرة 

 
)) 

ُجلٌ : (قال تعالي اَل رَ َق اَنهُ  وَ یمَ ْكتُمُ ِإ َن یَ َعوْ ْن آِل ِفرْ ْؤِمٌن مِّ بِّيَ مُّ وَل رَ ُق ُجًال َأن یَ وَن رَ َأتَْقتُُل
بُِّكمْ  یَِّناِت ِمن رَّ ْد َجاَءُكم ِباْلبَ َق هُ  ۖ◌  اللَّهُ وَ ُ ِه َكِذب یْ َل ا َفعَ ُك َكاِذبً إِن یَ ُكم  ۖ◌ وَ ُِصبْ ا ی ُك َصاِدًق إِن یَ وَ

ِعُدُكمْ  ُض الَِّذي یَ عْ نَّ  ۖ◌ بَ اٌب  ِإ ْسِرٌف َكذَّ ْن ُهوَ مُ ْهِدي مَ    ٧١) اللََّه َال یَ

ِر َقالَ **  یْ بَ ن الزُّ ةَ بْ وَ اصِ  :َعْن ُعرْ ِن اْلعَ ِرو بْ َن َعمْ ُه : َسَأْلُت ابْ ٍء َصَنعَ ِني ِبَأَشدِّ َشيْ َأْخِبرْ
الَ  ، َق َسلَّمَ ِه وَ یْ ْشِرُكوَن ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اللَّهُ َعَل َنا النَّبِ :( اْلمُ یْ َُصلِّي بَ َسلَّمَ ی ِه وَ یْ يُّ َصلَّى اللَّهُ َعَل
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ا َشِدیًدا  ُه َخْنًق ِقِه َفَخَنَق هُ ِفي ُعُن بَ وْ َضَع َث ٍط َفوَ یْ عَ ُن َأِبي مُ ُة بْ َل ُعْقبَ ْذ َأْقبَ ِة ِإ بَ ِفي ِحْجِر اْلَكعْ
هُ َعِن النَِّبيِّ َصلَّى َدَفعَ ْنِكِبِه وَ ْكٍر َحتَّى َأَخَذ ِبمَ و بَ ُ َل َأب َأْقبَ ، َقالَ  َف َسلَّمَ ِه وَ یْ وَن  (:اللَّهُ َعَل َأتَْقتُُل

 ُ بِّيَ اللَّه وَل رَ ُق ُجًال َأْن یَ   ٧٢) رَ

 ***
              

   

 ٨٦بها األربعون في النزول من مجمل یتتر ة الزمر التي یأتي سور وتأتي هذه اآلیة في 
عامًا األولي بمكة أي  الثالثة عشر سورة مكیة ، أي أنها نزلت تقریبًا في منتصف

لنبي صل اهللا علیه وسلم  مشركین للأي قبل حصار احوالي العام السابع من الدعوة ، 
وهو نفس توقیت ، أعوام  ةثالثلمن البعثة والذي استمر  ٧في شعب أبي طالب عام 

وَن (رضي اهللا عنه  الذي قال فیه أبو بكر)) حدیث جئتكم بالذبح((حدوث واقعة  َأتَْقتُُل
 ُ بِّيَ اللَّه وَل رَ ُق ُجًال َأْن یَ   )رَ

  

  وعبد اهللا قبل الحصار في الشعب من بدایة الدعوة  سبعةعام  ثتواقعة حدالأن
عمره عند وقوع تلك أن  وهذا یعني)) قبل الهجرة ٧((بن عمرو ابن العاص ولد عام 

   .، وهذا یؤكد عدم رؤیته للواقعة  أو أقل الحادثة كان عام واحد 

 عمر  عند ذلك یكونو مباشرة بعد فض الحصار أن الحادثة وقعت
  !!! فقط  بن العاص وقتها أربعة أعوامعبد اهللا بن عمرو 
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 قبیل الهجرة مباشرة في العام الثالث عشر من  أن الحادثة وقعت
لي إعبد اهللا بن عمرو بن العاص وقتها من ست سنوات  سنالدعوة ، وعند ذلك یكون 

  !!!سبع سنوات علي أكثر تقدیر

 

تكون الروایة ولم یذكره عندها وعلي فرض أن عبد اهللا بن عمرو نقلها عن أحد ** 
ح لصتالروایة ال  السابقة وفي كل االحتماالت) في سندها مجهول(مقطوعة السند 

ة صغر سن راویها وعدم إدراكه لكونها معلولستشهاد بها لال  .ة بعّل

 

 

 

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ابن أبي طالب : فمنهم الخلفاء األربعة) ٤و٣و٢و ١(
 .رضي اهللا عنهم 

أبان بن سعید بن العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي : ومنهم) ٥(
 .األموي أسلم بعد أخویه خالد وعمرو، وكان إسالمه بعد الحدیبیة

أبو  أبي بن كعب بن قیس بن عبید الخزرجي األنصاري أبو المنذر ویقال: ومنهم) ٦(
هو أول : عدها، وقال ابن أبي خیثمةالطفیل سید القراء، شهد العقبة الثانیة، وبدرا وما ب

 .من كتب الوحي بین یدي رسول اهللا
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أرقم ابن أبي األرقم واسمه عبد مناف بن أسد بن جندب : ومنهم رضي اهللا عنهم) ٧(
  .بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم المخزومي أسلم قدیما

عبد ثابت بن قیس بن شماس األنصاري الخزرجي أبو : ومنهم رضي اهللا عنهم) ٨(
  .أبو محمد المدني خطیب األنصار: الرحمن، ویقال

حنظلة بن الربیع بن صیفي بن ریاح بن الحارث بن : ومنهم رضي اهللا عنهم) ٩(
 .ىدیسمخاشن بن معاویة بن شریف بن جروة بن أسید بن عمرو بن تمیم تمیمي األ

زوم، أبو خالد بن الولید بن عبد اهللا بن عمر بن مخ: ومنهم رضي اهللا عنهم) ١٠(
سلیمان المخزومي، وهو أمیر الجیوش المنصورة اإلسالمیة، والعساكر المحمدیة، 

 .والمواقف المشهودة، واألیام المحمودة

د العزى بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عب: ومنهم رضي اهللا عنهم) ١١(
ذین توفي سدي أحد العشرة، وأحد الستة أصحاب الشورى القصي، أبو عبد اهللا اال

رسول اهللا وهو عنهم راض، وحواري رسول اهللا وابن عمته صفیة بنت عبد المطلب، 
 .أسلم وهو ابن ست عشرة سنة وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنه

زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لوذان بن عمرو : ومنهم رضي اهللا عنهم) ١٢(
: ألنصاري النجاري، أبو خارجة، ویقالبن عبید بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار ا

 .أبو عبد الرحمن المدني

كما ورد به الحدیث المروي في ذلك عن ابن عباس إن صح  : ومنهم السجل) ١٣(
 .السجل كاتب للنبي : عن ابن عباس قال: قال أبو داود وفیه نظر

ابنه  ، إنما هوفیما قاله خلیفة بن خیاط وقد وهم: سرحالبن أبي ومنهم سعد  )١٤( 
 .سرحالبن أبي عبد اهللا بن سعد 
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  .مولى أبي بكر الصدیق: ومنهم عامر بن فهیرة )١٥(

أسلم عام : بن أبي األرقم المخزوميعبد اهللا بن أرقم :  عنهمومنهم رضي اهللا )١٦( 
 . صل اهللا علیه وسلم الفتح، وكتب للنبي

اري الخزرجي، عبد اهللا بن زید بن عبد ربه األنص: ومنهم رضي اهللا عنهم )١٧(
صاحب األذان، أسلم قدیما فشهد عقبة السبعین، وحضر بدرا وما بعدها، ومن أكبر 

 .مناقبه رؤیته األذان واإلقامة في النوم

بن أبي سرح القرشي العامري، أخو عبد اهللا بن سعد : رضي اهللا عنهمومنهم  )١٨(
د عن اإلسالم، عثمان ألمه من الرضاعة، أرضعته أم عثمان، وكتب الوحي، ثم ارت

ولحق بالمشركین بمكة، فلما فتحها رسول اهللا وكان قد أهدر دمه فیمن أهدر من 
 .نه رسول اهللا الدماء، فجاء إلى عثمان بن عفان فاستأمن له، فأمّ 

عبد : عباد، ویقال: العالء بن الحضرمي واسم الحضرمي: ومنهم رضي اهللا عنهم )١٩(
عریقة بن مالك بن الخزرج بن أیاد بن الصدق بن اهللا بن عباد بن أكبر بن ربیعة بن 

 .زید بن مقنع بن حضرموت بن قحطان، وقیل غیر ذلك في نسبه

 .عامر بن الحضرمي: ومنهم )٢٠(

ذاك : شریح بن الحضرمي، وكان من خیار الصحابة قال فیه رسول اهللا: ومنهم )٢١(
 . رجل ال یتوسد القرآن

 كان كاتبا للنبي ولم أجد أحدا: حافظ ابن عساكرالعالء بن عقبة، قال ال: ومنهم )٢٢(
 .ذكره إال فیما أخبرنا
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محمد بن مسلمة بن جریس بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن : ومنهم)٢٣(
: أبو عبد الرحمن، ویقال: الحارث بن الخزرج األنصاري الحارثي، أبو عبد اهللا ویقال

 .على یدي مصعب بن عمیرأبو سعید المدني حلیف بني عبد األشهل، أسلم 

 .معاویة ابن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیة األموي: ومنهم رضي اهللا عنهم )٢٤(

 ٧٣).المغیرة بن شعبة الثقفي: ومنهم رضي اهللا عنهم )٢٥(

 

نه لو كان یعقل وقت تلك أل ) بن العاصمروا عبد اهللا بن ع(ري لیس فیهم وكما ن
لُذكر فیمن كانوا یكتبون عن النبي صل اهللا علیه )) حدیث جئتكم بالذبح((الحادثة 

وسلم ویعقلون عنه خصوصًا وقد ورد عنه أنه كان یكتب كل شيء خلف رسول اهللا 
(: قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص.صل اهللا علیه وسلم 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:  صلى اهللا علیه وسلم إلى أن قال : 
 ٧٤)"الذي نفسي بیده ما خرج مني إال حق تب فوأك
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) ( 

رفع القلم عن ( لقوله صل اهللا علیه وسلم  ،ال تقبل روایة الصبي والمجنون : فقالوا 
نائم حتي یستیقظ ثالثة عن ال 

روایات أخري تبین معني الصبي وعالمات البلوغ فمنهافي ووردت 
 

 هو الصغیر دون الغالم.  ،بلغ الرجالوهو من لم یبلغ م 

هو غیر البالغ .  

٧٧.ثماني عشرة سنة في الغالم 

ال حد للبلوغ من السن ، وحد البلوغ اإلنبات أو االحتالم. 

خمس عشرة سنة 

عرضني رسول  ( قال ابن عمر ما ورد عناستندوا إلي  في تحدید ذلك السن قد ولعلهم
ي القتال وأنااهللا صلى اهللا علیه وسلم یوم أحد ف      

  ( عمر  فقدمت على نافع قال
                                                             

 صحیح صحیح ابن حبان ومستدرك الحاكمالترمذي وسنن ابي داود وابن ماجة ومسند احمد وسنن  ٧٥
  ٥٢٦المعجم الوسیط ص  ٧٦
 )ھـ ٥٨٧: ت(في ترتیب الشرائع ألبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي بدائع الصنائع  ٧٧
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خلیفة فحدثته هذا الحدیث فقال إن هذا الحد بین الصغیر  ومئذوهو ی بن عبد العزیز
والكبیر ، فكتب إلى عماله أن یفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون 

.٧٨)ذلك فاجعلوه في العیال  

اإلجماع على رد روایة الصبي 

:٨٠.ه برد روایت القطع ونحن نرى 


 

 العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا 
 ذا  وأحمد الشافعي ، وبه قال وغیرهما ، وإ

احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ     ) الغالم أو
 عالمات البلوغ (لك إذا حاضت الجاریة بعد تسع سنینیحكم ببلوغه ، وكذ )الجاریة

 ( 

  تمام خمسة عشر : ، والبلوغ یحصل بواحد من أمور ثالثة
  ٨٢  سنة أو إنبات العانة أو إنزال المني بشهوة یقظًة أو منامًا ، 

                                                             
   وابن ماجھ والنسائي والترمذي ومسلم البخاري صحیح ٧٨

 )ھـ ١٢٥٠: ت (محمد بن علي الشوكاني .  في علم األصول الي تحقیق الحق إرشاد الفحول ٧٩
 )٧٩٤: ت (بدر الدین بن عبد هللا الزركشي المصري الشافعي  /  في علوم القرآن  نكتاب البرھا ٨٠
  إرشاد الفحول ٨١
  عمر سلیمان الحفیان :تحقیق. محمد بن صالح العثیمین: تالیف  عنقالشرح الممتع علي زاد المست ٨٢
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 ) : ، من لم یكن من الرجال والنساء عاقال ، مسلما  ،
 :الثالث و أن یكون مسلما ،  :الثاني و ) عدال ، لم تجز شهادته  

  ، وسالمالقاسم  : وبه قالابن عباس یروى هذا عن 
سحاق ،  والشافعي  والثوريواألوزاعي وابن أبي لیلى  ومكحول وعطاء عبید  وأبووإ

  . وأصحابه وأبو حنیفة وأبو ثور

ِن ِمْن (ه تعالىلمذهب أن شهادتهم ال تقبل في شيء لقولفا**  اْستَْشِهُدوا َشِهیَدیْ وَ
َن ِمَن الشَُّهَداءِ  َضوْ ْن تَرْ َأتَاِن ِممَّ رَ امْ ُجٌل وَ ِن َفرَ یْ ُجَل ُكوَنا رَ مْ یَ ِإْن َل الُِكمْ َف َ لیس  والصبي ٨٣)ِرج

  .ةداشهللرضى به ممن یُ  من الرجال ولیس

وبما أن سن عبد اهللا بن عمرو وقت هذه الواقعة الذي هو ست أو سبع : أقول ** 
ویلزمه البلوغ سن  بعد ، لم یبلغ) صغیراً /  طفالً / صبي ( إذاً هو فعلي أكثر تقدیر 
  .لتقبل روایته وشهادته أو تسع سنین علي األقل خمسة عشر عام

شیئًا في مكة بل صار كاتبًا  صل اهللا علیه وسلم ا لم یرد أنه كتب عن النبيولهذ** 
في المدینة بعدما بلغ خمسة عشر عامًا ، وللعلم  صل اهللا علیه وسلم لحدیث النبي

ة عشر عامًا أربعدینة عام سبعة هجریة أي وعمره هاجر عبد اهللا بن عمرو الي الم
  .ق حقاً فتأمل تري الح سن البلوغ قریب من وهو 

 

 

 
                                                             

 ٢٨١سورة البقرة اآلیة   ٨٣
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محل الخالف في المراهق المتثبت في كالمه أما غیره فال یقبل قطعًا وهذا االشتراط إنما 
باعتبار وقت األداء للروایة أما لو تحملها صبیًا وأداها مكلفاً هو 

    فإنه
، عقلت من النبي مجة مجها في وجهي وأنا(روى حدیث أنه قال 

 بعدهموقد كان من بعد الصحابة من التابعین وتابعیهم ومن واعتمد العلماء روایته ، 
یحضرون الصبیان مجالس الروایات ولم ینكر ذلك أحد 

 

 الصحابة كان لهم وعیًا وذاكرة حافظة في أبناء من  ٨٦ة فقطلقد استشهدوا بأربع
، وأبناء الصحابة كما هو معلوم فقط  أو خمسة ةأربعصغرهم وشهر عنهم ذلك، أقول 

ُحصي عددهم   القاعدةُ الشرعیة األصلیةإذًا فهم یتكلمون عن قلة نادرة جدًا ، و ، ال ی
متفق علیها و  مشهورة وهذه القاعدة). العبرة بالغالب الشائع ال بالقلیل النادر: ( تقول

لغالب وتقدیمه اعلم أن األصل اعتبار ا(  ،  عند علماء األصول
  .  ٨٧)علي النادر

  .ما ندر وال عبرة بالشاذ  علي بناء األحكامَ یكون على ما شاعَ الأي أن *** 

   .صار معلومًا للناس ومشهورًا بینهم  كثیر الحدوث حتيهو ال: واألمر الشائع 

                                                             
 صحیح البخاري ٨٤
 . م األصولفي عل الي تحقیق الحق إرشاد الفحول ٨٥
  .رضي هللا عنھما  بن الزبیروفي استشھاد آخر زادوا عبد هللا   ٨٦
  ٤الفروق للعالمة القرافي ج ٨٧
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حكام هو األمر هو القلیل الحدوث ، ولذا فالمعول علیه في ترتیب األ  :النادراألمر و 
  .ر لشائع ولیس النادا

ألنه العمر الشائع  )خمس عشرة سنة(ولذا حكموا بالبلوغ لمن له من العمر *** 
ذا كان البعض ال یبلغ  إال أنه  ،) السابعة عشرة أو الثامنة عشرة(ال في إللبلوغ ، وإ

  .نادر وقلیل فال یعول علیه 

    ) : دِة التصرف، فال یصح أنَّ الغالب على األطفال عدم جو
  ). التصرف منهم، 

أي أن شهرة بعض صغار ابناء الصحابة بقوة الحفظ واإلدراك للحوادث في سن *** 
، فال صغیرة یعتبر من النوادر التي ال یعول علیها وال یؤخذ بها في األحكام وال غیرها

  .ء النوادر لقبول روایة عبد اهللا بن عمرو وهو صغیرحجة في اإلستشهاد بمثل هؤال

  فهو خارج عن  ة فقط ولم تذكر عبد اهللا بن عمروالشهرة حددت هؤالء الست
هؤالء الندرة كخروج باقي أبناء الصحابة عنها فلم تثبت له إّال بعد بلوغه ولم تثبت له 

  .لذلك فانتبهلذاكرة إّال بالكتابة ال بالحفظ واإلدراك للحوادث عن طریق ا

  ة هو اختصاص النبي هؤالء الخمسإن سر اإلدراك القوي والذاكرة الحدیدیة ل
رضعوا من ریق و بیت النبوة  في ولدا وتربا رضي اهللا عنهما ینوالحس حسنفال: لهم

، وقریب من الناس بعد هذا الفضل النبي صل اهللا علیه وسلم فال یقاس علیهم أحد 
إذ أن خالته  صل اهللا علیه وسلم هللا بن الزبیر الذي تربي في بیت النبيمنهما عبد ا

، وأما ابن عباس فقد استقبله ) أم عبد اهللا(هي السیدة عائشة حتي كانت تكني به 
(  ودعا له بقولهصل اهللا علیه وسلم حیث حنكه عند مولده ه ریق النبي دعند مول
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 (لو ف فلم یتذكر ابن الربیع شیئًا غیرها ، بیعمحمود بن الر  وأما .٨٨
عن النبي صل ألخبرنا  للحوادث القدیمة بقوة حفظ غیر عادیةكان األمر یتعلق باإلدراك 

وهذا لم یحدث فهو خارج عن هؤالء النوادر، وعلي ٌكٍل  الكثیر والكثیر اهللا علیه وسلم
عتبار روایة من لم یبلغ افي  فال حجة ، ال یعول علیهفاالستشهاد بالنوادر علي العموم 

  . بن العاص رضي اهللا عنهما كروایة عبد اهللا بن عمرو

 

هو البلوغ و  ، سن التكلیف أن روایة عبد اهللا بن عمرو معلولة لكونه صبي لم یبلغ 
  . ، ولكونه أیضًا لم یُشهر بالحفظ واإلدراك في صغره  الشرط األول في قبول الروایة

فرض فلیس في الروایة ما وعلي هذا فروا ُ یته ال تصح وال تصلح ، وعلي فرض ما ال ی
یدل علي أن النبي صل اهللا علیه وسلم قد ذبح أحد ممن توعده بالذبح ، بل غایة 

  .األمر أنه وعید بالقتل وقد تحقق وقلوا ولم یذبحوا 

 

 

 

 

 

                                                             
  صحیح البخاري ومسلم ٨٨
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ــِن َعــاِمرٍ  ــَة بْ ْأِس : َعــْن ُعْقبَ ِریــًدا ِبــرَ ــاهُ بَ َث عَ ــَن َحَســَنَة، بَ ْحِبیَل ابْ ُشــرَ ــاِص، وَ ــَن اْلعَ و بْ ــرَ َأنَّ َعمْ
نَّاٍق اْلِبْطِریقِ ( ْكرٍ ) یَ ى َأِبي بَ َل دِّیقِ  ِإ   ،  الصِّ

  

الَ  َق ُسوِل اِهللا : َف َة رَ یَف ا َخلِ وَن َذلَِك ِبَنا یَ ُل ْفعَ نَُّهمْ یَ   .، ِإ

الَ    ؟ : فَق

 ْكِفیِني ا یَ ِإنَّمَ رُ ، َف   .اْلِكتَاُب واْلَخبَ

  ) .: (قال أنه :وفي روایة أخرى عند البیهقي *** 

 (:َعِن الزُّْهِريِّ َقالَ  :)سنن سعید بن منصور ( وفي*** 
(.٨٩  

وقطع رؤوسهم من شرع اهللا عز وجل وقد أمر به وأقول لو كان ذبح األعداء * ***
  ! فكیف أنكره خلیفة رسول اهللا أبي بكر الصدیق ونهي عنه ؟

  !وكیف ینهي عنه أبي بكر الصدیق ویأمر به أبو بكر البغدادي ؟

 
                                                             

  . بسند صحیح كما قال الحافظ -النسائي في السنن الكبرى  - ٨٩
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هي الطریقة والسیرة حمیدة كانت أو ذمیمة ، وسنة النبي صل اهللا علیه : السنة لغة 
.             )٤٧٤المعجم الوسیط ( ٩٠.و تقریر أو فعل ألیه من قول إوسلم ما ینسب 

. 
  .      .غیر مرضیةالطریقة مرضیة كانت أو : السنة في اللغة: قال الجرجاني 

 ..          سنة معناه األمر باإلدامة : قال الكسائي معناها الدوام ، فقولنا و 
 أصلها الطریقة المحمودة ، فإذا أطلقت انصرفت إلیها ، وقد یستعمل: قال الخطابي و 

   .                .في غیرها مقیدة كقوله من سن سنة سیئة
سواء كانت حسنة أو سیئة ، كما في الحدیث الصحیح هي الطریقة المعتادة ، : وقیل 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى یوم القیامة ، ومن سن سنة (
   .           .٩١)سیئة كان علیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القیامة

ر ما صدر عن النبي صلى اهللا علیه وسلم من غی: هي ) اصطالحاً : (والسنة شرعا 
  ٩٢.وتطلق علي ما یقابل البدعة القرآن من قول أو فعل أو تقریر

 **    

 ُ بل لم یرد عنه  الذبحولم یرد عنه المواظبة علي  كتاب اهللاؤمر في وبما أن النبي لم ی
الذبح الذي قط ، إذًا ففعله خلفاؤه الراشدین  عن م یردبل ول،  واحدة أنه فعله ولو مرة

س بدعة مذمومة في دین اهللا ما أنزل اهللا بها من و یصنعونه بالناس والتمثیل بالرؤ 
 .، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ضاللة وكل ضاللة في الناربدعة كل و ، سلطان 

                                                             
 ٤٧٤المعجم الوسیط   ٩٠
 صحیح مسلم  ٩١

  .جاني وغیرھما راجع نیل األوطار للشوكاني والتعریفات للجر ٩٢
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  لماء المذاهب األربعة بین تراوحت أقوال ع
  ٩٣)الجواز مع التعلیل(و) الكراهة(و) الحرمة(

أو ألمیر ، یحرم حمل رأس كافر عدو من بلد قتله إلى بلد آخر : قال المالكیة ) ١(
  .جیش في بلد القتال

یكره حمل رأس الكافر العدو واعتبروا ذلك مثلة وعللوا : قال الشافعیة والحنابلة ) ٢(
ال یحمل إلي رأس (س وحملها الیه وقوله و ن رفض أبي بكر لقطع الرؤ ذلك بما ورد ع

فاستنان بفارس (فلما قیل له إنهم یفعلون ذلك بنا قال  )فإنما یكفي الكتاب والخبر
   )والروم ؟

وصحح ) السنن الكبرى(والنسائي والبیهقي في ) سننه(أخرجه سعید بن منصور في 
 )رتلخیص التحبی(والحافظ ابن حجر في ) البدر المنیر(إسناده ابن الملقن في 

  .وان كان ما ورد في تحریم المثلة أقوي من أثر أبي بكر رضي اهللا عنه

بأن كان : ال بأس بحمل رأس المشرك إذا كان في ذلك غیظهم : قال الحنفیة  )٣( 
لي النبي إبي جهل وحمل رأسه المشرك من عظمائهم وتعللوا بروایة ذبح ابن مسعود أل

  .علیه وسلم وقد بینا أنها روایة ال تصح صل اهللا

وما ذهب  اعتمدت علي روایة ال تصح ،جازة مع التعلیل حجة الحنفیة في اإلإن  أقول
  .أقوي وأصح من الحرمة والكراهة صحاب المذاهب الثالثةألیه إ

                                                             

  ))الموسوعة الفقھیة الكویتیة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة:: ((یراجع ٩٣
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فتبقى ، المثلة العقوبة المبینة من المعاقب شیئا وهو تغییر الصورة  :قال ابن األنباري 
إذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو جدع أنفه أو  : مثل فالن بفالن: بیحة من قولهم ق

  .ثم یقال للعار الباقي والخزي الالزم مثلة، هذا هو األصل ، سمل عینیه أو بقر بطنه 
  العقوبة الشنیعة كرض الرأس وقطع األذن أو األنف: المثلة : وفي االصطالح 

، وباإلنسان میتا كذلك ، المثلة ابتداء بالحي حرام  ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن
كان رسول اهللا صلى اهللا ((: قال : واستدلوا بما روى عمران بن حصین رضي اهللا عنه 

وبما روى صفوان بن ،   ٩٤))وینهانا عن المثلة، علیه وسلم یحثنا على الصدقة 
سیروا باسم اهللا : ل بعثنا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في سریة فقا:((عسال قال 

  ٩٥))قاتلوا من كفر باهللا وال تمثلوا، وفي سبیل اهللا 

ا ما روي من حملها : (قال الشوكاني في كتابه السیل الجرار في أیام )) سو الرؤ ((وأمّ
  ٩٦)النبوة فلم یثبت شيء من ذلك

   
     

  
 

 

أن أمیر الحركة ) طالبان(حیث أعلن الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمیة األفغانیة 
المال محمد عمر مجاد قد أمر مقاتلي الحركة بالتوقف عن قطع رءوس الجواسیس 

                                                             
  مسند احمد وسنن ابي داود  ٩٤
  سنن ابن ماجة  ٩٥
ّة تقویة قلوب المسلمین ال یصح فقد ..  ٤السیل الجرار ج  ٩٦ وما رواه الشوكاني من عدم الممانعة بعل

  .فال نصر إالّ باتباع وال ھزیمة االّ بابتداع. األول أبي بكر الصدیق مانعھ من ھو خیر منھ وھو الخلیفة 
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الذین یعملون لحساب االحتالل األجنبي والحكومة المحلیة الموالیة له، واستعمال 
  .النار أو الشنق في تنفیذ مثل تلك العملیات إطالق

ویجيء هذا التوجه من جانب حركة المقاومة اإلسالمیة طالبان بعد أن كانت قد أعلنت 
في أكثر من مناسبة 

.!!!!  

 

قول إن فقه داعش ألمور األسیر خاطئة تمامًا وال تعتمد علي كتاب اهللا وال علي أ** 
بل كما رأینا تستند دائمًا الي روایات ضعیفة لم .  صحیح سنة نبیه صل اهللا علیه وسلم

ونتج  یرد منها شيء بالصحیحین وال غیرهما من الصحیح بل تخالف كتاب اهللا صراحة
ضطهاد او وتشویه صورته ، سالم لي سماحة اإلالبالغة إساءة اإل ئعن هذا الفقه الخاط

تلك نفور العالم من و  ، سالم في العالمعداء اإلأازدیاد و ،  المسلمین في البالد الغربیة
بحجة القضاء ،  ٩٧)بادة المجاهدین الحقوإ (، زورًا بهتانًا و سالم إلالمنسوبة لوحشیة ال

  .وهم صانعوه وممولوه ومسلحوه  رهابعلي اإل 

  .!!المتطور بكافة أنواعه صناعة داعشیة ؟أن سالح داعش  أم

  !!أم أن ذخیرة داعش التي ال تنفذ تصنع یدویًا من رمال الجبال ؟

  !أم أن إمدادات داعش بخرائط األقمار الصناعیة للبالد بقمر داعشي ؟

 

                                                             
 .المسلم  حاكم دولتھموھي رایة شرعیة رایة ھم ودینھم تحت الذین یدافعون عن أرض: ھم  ٩٧
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ورد عن  بل ما .لم یرویه البخاري وال مسلم في صحیحهما )) جئتكم بالذبح((لفظ  - أ
  .قط  البخاري لیس فیه لفظ الذبح

ُسوِل اللَِّه : َقالَ  ْشِرُكوَن ِبرَ ا َصَنَع اْلمُ ٍرو َعْن َأَشدِّ مَ َن َعمْ َد اللَِّه بْ ُت : َقالَ  َسَأْلُت َعبْ َأیْ رَ
ٍط َجا یْ عَ َن َأِبي مُ َة بْ ى النَِّبيِّ ُعْقبَ َل ُه ِبِه  َء ِإ ِقِه َفَخَنَق َ ِرَداَءهُ ِفي ُعُن َضع َُصلِّي َفوَ هُوَ ی وَ

ا َشِدیًدا الَ . َخْنًق َق هُ َعْنهُ َف ْكٍر َحتَّى َدَفعَ و بَ ُ ْد : (َفَجاَء َأب َق بِّيَ اللَّهُ وَ وَل رَ ُق ُجًال َأْن یَ وَن رَ َأتَْقتُُل
بُِّكمْ  یَِّناِت ِمْن رَ   )َجاَءُكمْ ِباْلبَ

مـا بـین أربـع أو سـتة  وأكان مـا بـین عـام وهـو األرجـح  ))عبد اهللا بن عمرو سّن (( -ب
  .بأي حال وایةر الفیه  تُقبلال  وهذا عمروقوع تلك الحادثة  سنوات عندأو سبع 

  . من روایات اآلحاد وال یعمل بها في العقائدإن صحت فهي  ن تلك الروایةأ -ج

  .  رسول اهللا صل اهللا علیه وسلمومنهج  كتاب اهللاتخالف ن تلك الروایة أ -د

 لفظـة يالكتـاب والسـنة وأنهـا آحـاد فهـ اوتجـاوزًا عـن مخالفتهـ اعلـي فـرض صـحته_ هـ 
فلـیس علـي عمومـه إنمـا  ، لسبب خاص ، لقوم مخصوصین، في ظروف خاصة  تجاء

وعقبـة بـن أبـي  –وأبـي بـن خلـف  –أبـو جهـل (المقصود بـه بعـض صـنادید قـریش وهـم 
  )ربعة آخرینوأ –معیط 

ــد كــان و الحــدیث جــاء بصــیغة اإلخبــار بالغیــب ا -و ــذي أطلعــه اهللا علیــه وق ــل ــم  واقتل ول
  .البیهقي في دالئل النبوة وأبو نعیم كذلك له ولهذا بوب ،یذبحوا 

  :یأتي بمعنيالذبح في اللغة ف .معني الذبح في الحدیث هو القتل وتلك لغة العرب -ز
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  .الذبح بالسكین  قطع العروق المعروفة في موضع -١

  )من جعل قاضیًا فقد ذبح بغیر سكین( النبي كقولالهالك وهو مجاز  -٢

  )كل شيء في البحر مذبوح(  النبي التزكیة وهو مجاز كقول -٣

  یینأي المفد) أنا ابن الذبیحین(  النبي وله معاني أخري منها الفداء كقول -٤

 علیه وسـلم لـم یـذبح أحـد ولـم یـأمر ونقول المعني األول محال ألن النبي صل اهللا*** 
  .أحد بذبح أحد وكل ما ورد في السنة عن ذلك ال یصح قوًال واحدًا 

  .ومنها الراجح والمرجوح  ةوأما المعاني األخرى فصحیح*** 

وَن ِنَساَءُكمْ  قال تعالي   ُ ْستَْحی یَ َناَءُكمْ وَ َذبُِّحوَن َأبْ ُ   ٩٨ی

  )أي بالقتل: لقد جئتكم بالذبح(ن قال الزبیدي في إتحاف السادة المتقی

َناَءُكمْ  :( قال السمعاني َذبُِّحوَن َأبْ ُ ی   .یقتلون: أي  ٩٩)وَ

  ) قتلوا في بدر ولم یذبحوا(ودلیل ذلك أیضًا أن الكفار الذین توعدهم النبي بالذبح 

فلمــاذا ) الـذبح أو اإلسـالم(لـو كـان مــراد الحـدیث هـو الــذبح وأن هـذه دعـوة اإلســالم  -ح
فالحـدیث خـاص . بي صل اهللا علیه وسلم عـن أهـل مكـة بعـد الفـتح ولـم یـذبحهمعفي الن

  .ولیس عام 

  مما یدل علي الخصوصیة ) جئت(ولم یقل ) جئتكم(الحدیث جاء بكاف الخطاب -ط

                                                             
  .٤٩سورة البقرة آیة  - ٩٨
 ٥سورة ابراھیم جزء من اآلیة   ٩٩
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  .السبعة الذین بشرهم بالعقاب) وعرفت أماكن مصارعهم في بدر( ولهذا ورد 

  .وهذا ألنها لم تثبت عندهما !! ؟)لذبحجئتكم با( لفظةلم یروى البخاري وال مسلم  -ي

تضـارب مـع روایـة عثمـان بـن عفــان تبـن العـاص أحـداث روایـة عبـد اهللا بـن عمـرو  -ك
  .وهي هي األشخاص وهي هي األماكن واألحداث مختلفة

  .الحدیث یتعارض مع أحادیث الرحمة والعفو ومعاملة األسري وشروط الحروب -ل

ة ع الرؤوس ال تخلو منكل الروایات التي جاء فیها قط -م   .ووضع ونكارة  ضعفو  عّل

إلـي المدینـة رأس قـط، وال یـوم بـدر،  لم یكن یحمـل إلـي رسـول اهللا : قال الزهري -ن 
عمـر بـن عبـد العزیـز مـا  :قـال  ١٠٠)هـذه سـنة العجـم( وحمل إلـي أبـي بكـر وأنكـره وقـال 

 .بقي أحد أعلم بسنة ماضیة من الزهري وهو من أعلم التابعین

فـي تلـك الواقعـة قتلـوا بالـذبح كل من هددهم النبي صـل اهللا علیـه وسـلم إن خیرًا وأ -ص
  !!.في بدر ولم یذبحوا كما ورد في أحادیث الذبح 

ن یبـیو المنقطعـة المرسـلة  الواردة بالسیر وهذا الدلیل وحده یكفي لإلطاحة بتلك األحادیث
  .وضعها وعدم صحتها

وكــذلك حــدیث  قــط ، ذي لــم یــذكرا الــذبحیؤكــد صــحة حــدیث البخــاري ومســلم الــمــن ثــم و 
، وعلــي فــرض صــحة لفــظ الــذبح فمــراده  عثمــان الــذي ورد فیــه التهدیــد والوعیــد ال غیــر

  .القتل ولیس الذبح وهذا معروف بلغة العرب

 
                                                             

  .البیھقي وسعید بن منصور في سننھ  - ١٠٠
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   كل ما و  س،و ؤ عدم وقوع الذبح وحمل الر  یؤكدان ة الصحیحة نّ سالالقرآن و
معضل  ضعیف، أو ال معلول، أوإهو  ماال یصح منه شيء و  ت به داعش وغیرهااحتج

ورد في ما أن لي ذلك إضافة إمنقطعة مرسلة و  ومغازي اً سیر ما استدلوا به  كثرأو 
بل بلغ بابي بكر  سو الذبح وحمل الرؤ روایات حادیث الصحیحة یخالف األالقرآن و 

  !!ة العجم وفارس بسنّ له  س وحملهاو الرؤ قطع  ن سميأخلیفة رسول اهللا 

   المّن علیه أو (إن لألسیر حكمین فقط ال ثالث لهما بعد انتهاء المعركة وهما
له البتة وكل ما ورد في قتل األسري ال یصح منه شيء وقد برهنت ) قتل(فال ) فداؤه

فداؤه إما بجمع یدفع  ىحت )السبي المؤقت(فالمقصود بالسبي هو ) سبي(علي ذلك وال 
ما بتعلیم أطفال المسلمین شیئًا ) المكاتبة(مال لذلك  كما ورد في الصحیح والتعلیم ال وإ

قال علیه سبيٌ مؤقت ینتهي بانتهاء  ُ شك یأخذ وقتًا وهذا الوقت هو ما یمكن أن ی
 ىواألسار ویحرر الرقیق  للبشر، بشرم إّال لیزیل عبودیة ال، فما جاء اإلسالشرطه 

  . ین العبادویساوي ب

  االستدالل ال بد وأن یكون من صحیح السنة الشریفة وله شواهد كثیرة وال إنما
یخالف كتاب اهللا عز وجل وروایة مسند أحمد معلولة ووحیدة في بابها وباقي الروایات 

  .ال تصح وال تصلح كدلیل لضعفها ولمخالفتها كتاب اهللا وصحیح السنة
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  من قاتل تحت راية عمية (

   إلى عصبية يدعو

  أو يغضب لعصبية 

  ١٠١)تلته جاهليةفقِ 

 
                                                             

 وبن ماجة بسند صحیحسنن أبي داود  ١٠١
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  ١٠٢)من حمل علينا السالح فليس منا(
 

 

 

 

 

                                                             
 صحیح البخاري ومسلم ١٠٢
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  .بالغت المشقة: جهدت جهودا أي: المشقة یقال: الجهاد لغة

  .  ، ویطلق على مجاهدة النفس والشیطان والفساق اربذل الجهد في قتال الكف:  وشرعا

 

  .، ثم على تعلیمه ، ثم على العمل مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدین اأمّ 
  .ا مجاهدة الشیطان فعلى دفع ما یأتي به من الشبهات وما یزینه من الشهواتأمّ 

أما الفساق فالید ثم اللسان ثم و  . وأما مجاهدة الكفار فتقع بالید والمال واللسان والقلب
.القلب   ِْهم یْ ْظ َعَل اْغُل َناِفِقیَن وَ اْلمُ ا َأیَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّارَ وَ مْ  ۚ◌ یَ اهُ ْأوَ مَ وَ
ِصیرُ  ۖ◌ َجَهنَّمُ  ِبْئَس اْلمَ    ١٠٣  وَ

 

َجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ  : تعالى ولهق   ١٠٤وَ

هِ : تعالى قولهو  َجاَهُدوْا ِفي َسِبیِل الّل وْا وَ الَِّذیَن َهاَجرُ وْا وَ ُن نَّ الَِّذیَن آمَ ُجوَن  ِإ رْ ـِئَك یَ َل ُأوْ
ورٌ رَِّحیمٌ  هُ َغُف الّل ِه وَ َت الّل ْحمَ   ١٠٥ رَ

َنا : تعالى ولهوق َل نَُّهمْ ُسبُ َنْهِدیَ الَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َل      ١٠٦ وَ

                                                             
 ٧٣سورة التوبة اآلیة   ١٠٣
  ٧٨اآلیة  جزء من سورة الحج  ١٠٤
  ٢١٨اآلیة  بقرةسورة ال  ١٠٥
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)خاصجهاد عام و جهاد (أو) وجهاد أصغر رجهاد أكب.(  

: مْ ِبِه  (:قال تعالي جهاد نشر الدعوة وتعالیم كتاب اهللا َجاِهْدهُ وَ
ا   ١٠٧)ِجَهاًدا َكِبیرً

 قوةالحب وال دینواإلسالم هو  والدعوة إلي اهللا تبین باختصار أن دینه هو اإلسالم
خراج الناس من نزل إلأُ وغایته الرحمة ،  ، داته الحریةأو  ، دعوته التوحید ، السالمو 

حیاة ولیس للمنهج  وهو ي الموت، إلخراجهم من الحیاة لي النور ولیس إلإالظلمات 
  .، من تعلق به نجا ومن تعلق بغیره هلك  ماتةإللمنهج 

 

ى  :قال اهللا تعالي َنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهوَ بِِّه وَ امَ رَ َق ْن َخاَف مَ ا مَ َأمَّ   .١٠٨ وَ

ِمیَن  : وقال تعالي  اَل نَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َعِن اْلعَ َنْفِسِه ِإ َجاِهُد لِ ُ ا ی ِإنَّمَ ْن َجاَهَد َف مَ   . .١٠٩ وَ

َجا: وقال اهللا تعالي    .١١٠ ِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه وَ

   ١١١ ) (: یقول  سمعت رسول اهللا ، عن فضالة بن عبید و 

                                                                                                                                                                 
  ٦٩اآلیة  عنكبوت جزء منسورة ال  ١٠٦
 ٥٢سورة الفرقان جزء من اآلیة   ١٠٧
  ٤٠سورة النازعات اآلیة    ١٠٨
  ٦سورة العنكبوت اآلیة    ١٠٩
  ٧٨سورة الحج اآلیة    ١١٠
  )بسند حسن(الترمذي في سننھ واحمد في مسنده وابن حبان في صحیحھ والنسائي في سننھ   ١١١
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  ١١٢ )(وورد أیضًا 

،  )لدعوة الي اهللا( : أعاله اً نوع سبعینأكثر من كبر یبلغ وهذا النوع من الجهاد األ 
، )جهاد النفس(التخلق باألخالق اإلسالمیة  ومنه ،محمد رسول اهللاال اهللا إدعوة ال اله 

ومنه  ، عدل عند سلطان جائراألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقول كلمة ال ومنه
َأْعرِ (: تعالي هلو قفي  اإلعراض عن الجاهلین ِف وَ رْ ُ رْ ِباْلع ْأمُ ْفوَ وَ ْض َعِن ُخِذ اْلعَ

 ١١٤ )أفضل الجهاد حج مبرور( ، ومنه الحج لقوله صل اهللا علیه وسلم  ١١٣)اْلَجاِهلِیَن 
ذكرًا كثیرًا علي مستوي الفرد والجماعة والعامة باللسان ) اهللا ذكر(منه و  الخ ، ....

قال صل اهللا علیه  . وأعلي هذا الذكر ذكر القلب واللسان معًا علي كل حال والخاصة
جاتكم وخیر لكم من أرفعها في در ر أعمالكم وأرضاها عند ملیككم و نبئكم بخیأال أ(وسلم 

قالوا و  إعطاء الذهب والورق 
  . ، وأدناه إماطة األذي  ١١٥) ما ذاك یا رسول اهللا قال 

في  والمناوي في الفتح روابن حج  في جامع العلوم والحكم  ابن رجب وقد ذكر*** 
  .الفیض أن جهاد النفس من أعظم الجهاد، وذكروا في ذلك عدة آثار عن السلف

 

  أكثر من سبعینیبلغ كالجهاد األكبر أیضًا 
اْعتَ  (:تعالي هلو قوذلك في ) ةالعمل علي وحدة األمّ (أعاله  اً نوع ِل اللَِّه وَ وا ِبَحبْ ِصمُ

                                                             
  ابن النجار والدیلمي والبیھقي في الزھد وابو بكر الشافعي في الفوائد والمتقي الھندي في الكنز   ١١٢
  ١٩٩سورة االعراف اآلیة   ١١٣
  صحیح البخاري   ١١٤

 )بسند حسن(صحیح ابن ماجة ومسند أحمد وسنن الترمذي والحاكم في المستدرك   ١١٥
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ُقوا رَّ َال تََف ا وَ ة ضد دفاعًا عن األمّ ) القتال في سبیل اهللا(: هوسطوأ، الخ .. ١١٦)َجِمیعً
َال ( :وذلك في قوله تعالي .ها المحاربینائدعأ وَنُكمْ وَ اِتُل َق ُ وا ِفي َسِبیِل اللَِّه الَِّذیَن ی اِتُل َق وَ

ُِحبُّ الْ  نَّ اللََّه َال ی تَُدوا ِإ تَِدیَن تَعْ عْ وقد أسماه النبي صل اهللا علیه وسلم جهادًا أصغر  )مُ
ورده النسائي أ) رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر (قال صل اهللا علیه وسلم 

ورواه من طریقه ابن عساكر  ) وغیره ٢/٣٩٦كما في تخریج الكشاف (في الكنى 
من  -بن زیاد أبو مسعود أخبرني صفوان بن عمرو، نا محمد ): ٦/٤٣٨(بسند حسن 

قد (:سمعت إبراهیم بن أبي عبلة وهو یقول لمن جاء من الغزو: أهل بیت المقدس، قال
وما ! یا أبا إسماعیل : جئتم من الجهاد األصغر، فما فعلتم في الجهاد األكبر؟ قالوا

  .)جهاد القلب  :قال الجهاد األكبر؟

استصـغارًا حاشـا هللا إنمـا المقصـود  مهانـة أو ي باألصـغرحربلیس في تسمیة الجهاد الو
عالء كلمة اهللا هي األصـل ولـو مـن غیـر قتـال كبرلي اهللا هي األ إأن الدعوة  الجهـاد ف .وإ

  .من حیث الوقت والغایة وغیرهما متقطع أما جهاد الدعوة فدائم فهو أكبر حربيال

**فــى  ثــم شــرع جهــاد الكفــار. لقــد شــرع اهللا فــى مكــة جهــاد الــنفس والهــوى والشــیطان
مكــة أوًال بالّصــبر علــى أذاهــم ، ودعــوتهم إلــى دیــن اهللا ولــو كرهــوا، والتعریــف بالتوحیــد 

صـحابه مـن أ صـل اهللا علیـه وسـلم واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقـد نهـي النبـي
ُجـ( قال تعالي. ذيذي المشركین باألأن یردوا أ رْ ـِذیَن َال یَ لَّ وا لِ ْغِفرُ وا یَ ُن لَِّذیَن آمَ وَن َأیَّـامَ ُقْل لِ

وَن  ُ ْكِسب وا یَ ا َكاُن ا ِبمَ مً ْجِزَي َقوْ یَ    ١١٧)اللَِّه لِ

  ))النبویة إلى المدینة اتفاقاً  فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة: ((وقال ابن حجر

                                                             
  ١٠٣سورة آل عمران اآلیة   ١١٦
  ١٤سورة الجاثیة اآلیة   ١١٧
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ــوا (قــال تعــالي  لِمُ وَن ِبــَأنَُّهمْ ُظ ُل ــاتَ َق ُ ــِذیَن ی لَّ ــِدیرٌ  ۚ◌ ُأِذَن لِ َق ــٰى َنْصــِرِهمْ َل ــَه َعَل إِنَّ اللَّ ــِذیَن *  وَ الَّ
 ُ بَُّنا اللَّه وا رَ وُل ُق الَّ َأْن یَ ِر َحقٍّ ِإ اِرِهمْ ِبَغیْ   ٤٠و ٣٩الحج   ١١٨ )ُأْخِرُجوا ِمْن ِدیَ

د المعتدین علي الدین والمسلمین ولردع الظلمة ر شرع اهللا الجهاد القتالي ل ثم** 
  . هًا كر  العالم سالمإولم یشرع للهجوم علي كل العالم من اجل نهبه أو ، المحاربین 

تَِدیَن  (:قال تعالى عْ ُِحبُّ اْلمُ نَّ اللََّه َال ی تَُدوا ِإ َال تَعْ وَنُكمْ وَ اِتُل َق ُ وا ِفي َسِبیِل اللَِّه الَِّذیَن ی اِتُل َق  )وَ
تي ذكر الجهاد في سبیل اهللا إال وقد بشر اهللا المجاهدین فیه بالنصر ، ولكن یأولم ** 

ال إحیث ال نصر للمجاهدین ، وما ذلك ، ما نراه الیوم مع األسف الشدید غیر ذلك 
لعدم قیام المجاهدین بشروط القتال التي شرعها لهم ربهم فمن ترك الشروط حرم 

ن تغزوا بلدة فتدمرها وتقتل من فیها ولكن النصر أالنصر ال محالة ، ولیس النصر هو 
ما قبال الناس علي الدین طواعیة مإ هو تمكین المسلمین من عبادة ربهم آمنین و 

  .نصاف وعفو عند المقدرة من المسلمین المحاربین لهمإ شاهدوه من رحمة وعدل و 

  . قتالولهذا حذر النبي صل اهللا علیه وسلم من مثل تلك األفعال في ال*** 

وأطاع ، فأما من ابتغي وجه اهللا ،  الغزو غزوان: ( صل اهللا علیه وسلمرسول اهللا  قال
فإن نومه ونبهه أجر كله ،  ، شریك ویاسر ال، وأنفق الكریمة ، اإلمام 

 ،    ، فإنه لم یرجع
  ١١٩. )بالكفاف 

                                                             
  ٤٠و ٣٩سورة الحج اآلیتان   ١١٨
سنن أبي داود وسنن النسائي ومسند أحمد والمستدرك للحاكم وسنن الدارمي ومعجم الطبراني   ١١٩

  )بسند حسن واللفظ ألبي داود(وسنن البیھقي 
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والرجل ، م نغالرجل یقاتل للم: فقال  جاء رجل إلي النبي :  عن أبي موسي قال و 
 (فمن في سبیل اهللا ؟ قال ، والرجل یقاتل لیري مكانه ، یقاتل للذكر 

( ١٢٠   

إذًا فقد یجاهد المسلم فیفسد في األرض ظلمًا وجورًا ویظن أنه علي الحق وهو *** 
  .سالم فلیراجع هناكمن المفسدین وقد ذكرنا شروط القتال وآدابه في اإل

 )كــون بالقلـب كــالعزم علیــه أو بالـدعوة إلــي اإلســالم إمــا أن ی. الجهـاد
زالـــة الشـــبهة، أو بـــالرأي  وشــرائعه ، أو بإقامـــة الحجـــة علــي المبطـــل، أو بیـــان الحــق وإ

  ١٢١).والتدبیر فیما فیه نفع للمسلمین، أو بالقتال نفسه

وما أعظم المسلمون األوائل الذین ظلوا ثالثة عشر عامًا في مكة صابرین ** 
اتلون من یقاتلهم وال یعادون من یعادیهم ، مع قدرتهم علي ذلك وهم محتسبین ال یق

قلة فقد كان بامكانهم اغتیال كبار كفار قریش سرًا حتي ان ذلك كان كفیال ببث الرعب 
في قلوب قریش وقد ینتهوا عن اذي المسلمین وماذا سیخسر المسلم وهو في الحالتین 

كانوا في طور الجهاد األكبر المتمثل في  یؤذي ویقتل وینهب ، ولكن هذا لم یحدث فقد
 الخ وكلها أخالق......لجهالء ، الصبر علي األذي والرضي بالمكتوب ، والحلم علي ا

  .محمدیة نبویة تخلق بها احباب الحبیب محمد صل اهللا علیه وسلم وذاك الجهاد األكبر

  .تل في الذبحوقد أخطأ من حصر الجهاد في القتال وحصر القتال في القتل وحصر الق

ْن (في كیفیة تعامل االبن المؤمن مع والدیه المشركینعن قول اهللا تعالي : ونسأله  ِ َوإ

ْنَیا  ِھ ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُھَماۖ  َوَصاِحْبُھَما فِي الدُّ ِ ََك ب ْیَس ل َ ِي َما ل ْن ُتْشِرَك ب َ َٰى أ َجاَھَداَك َعل
                                                             

  صحیح البخاري  ١٢٠
 .٣٦/ ٣كشاف القناع  - ١٢١
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نَس (تعالي قولهو ، ١٢٢ )َمْعُروًفا َنا اْإلِ یْ صَّ وَ ِه ُحْسًنا وَ الَِدیْ تُْشِرَك ِبي  ۖ◌ اَن ِبوَ إِن َجاَهَداَك لِ وَ

ا  ُهمَ َال تُِطعْ َك ِبِه ِعْلمٌ َف یَْس َل ا َل  ١٢٣)ۚ◌ مَ 

  

َسلَّم جاءعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال و  ِه وَ یْ  رجل إلى نبي اللَّه َصلَّى اللَُّه َعَل
   ١٢٤ )ففیهما فجاهد( :قال. نعم: ؟ قال: فقال. فاستأذنه في الجهاد

إذًا فالجهاد متنوع ولیس موقوفًا علي القتال فقط بل القتال جزء من الجهاد األصغر ** 
كما ذكر سالفًا ، وقد یعلوا علي الجهاد القتالي عشرات المجاهدات كما ورد في كتاب 

   .الثابت من السنة النبویة الشریفةاهللا عز وجل وفي الصحیح 

تفعله داعش وغیرها باسم الجهاد والخالفة  م ماتحر وقد وردت فتاوي لعلماء األمة ** 
العملیات االنتحاریة التي یروح ضحیتها اآلف األبریاء من المسالمین  تحرم، وكذلك 

في  سواء اكانوا مسلمین أو غیر مسلمین ، وتكون عواقبها وخیمة علي المسلمین
مواقع كثیرة من بلدان العالم فما أن یقتل جندي صهیوني بتلك العملیات االنتحاریة 
حتي تنتقم اسرائیل من المئات من الفلسطینین العزل المسالمین بعملیات حربیة وحشیة 
مقابل ذلك الجندي وال أدري أي حكمة تلك التي یضحي المجاهد المسلم بمئات من 

  !؟نیهان المسلمون علي المجاهد الهذا الحد !صهیوني ؟المسلمین مقابل جندي واحد 

 

                                                             
 ١٥سورة لقمان جزء من اآلیة   ١٢٢
 ٨سورة العنكبوت جزء من اآلیة   ١٢٣
  صحیح البخاري ومسلم  ١٢٤
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  : تمكن من الشيء قدر علیه أو ظفر به  

  نصره علیه وحكمه فیه: وأمكنه من عدوه 

  ١٢٥. ستطاعة والنصرة والشدة القدرة واال: والمكنة 

  . كان مقرونًا بتوفر أسبابه فال یقدر كائنا من كان أن یمنعهوالتمكین إذا كان من اهللا

ا(: قال تعالي بً ٍء َسبَ َناهُ ِمْن ُكلِّ َشيْ آتَیْ ِض وَ هُ ِفي اْألَرْ نَّا َل كَّ نَّا مَ   ١٢٦ )ِإ

  :وقد وصف اهللا تعالي حال أهل هذا التمكین في كتابه الكریم فقال

 َِض َأق مْ ِفي اْألَرْ نَّاهُ كَّ ن مَّ ِذیَن ِإ ا َعِن اّل َنَهوْ وِف وَ رُ عْ وا ِباْلمَ رُ َأمَ َكاةَ وَ ا الزَّ آتَوُ َالةَ وَ وا الصَّ امُ

نَكِر  ورِ  ۗ◌ اْلمُ ُة اْألُمُ لَِّه َعاِقبَ ِل   .١٢٧ وَ

ن اهللا لهم في مكَّ  إذ بیان صفة هؤالء المجاهدین الذین اآلیة السابقة فيكما نري و 
عن المنكر، وهذه أعظم  انهو ف، و بالمعرو  اأمرو الزكاة، و  آتواالصالة ، و  امو اقأالبالد 

  .فال ذبح للعباد وال إفساد في البالد وال إكراه في الدین . دعائم الدین وقوامه

  :وأما لماذا مكن اهللا عز وجل لهؤالء العباد فقد بینها ربنا تبارك وتعالي في قوله تعالي

الَِحاتِ ( ُوا الصَّ َِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمل ُ ال ََف  َوَعَد هللاَّ ْرِض َكَما اْسَتْخل ُھْم فِي اْألَ َیْسَتْخلَِفنَّ َ ل
ُھْم ِمْن َبْعِد َخْوفِھِ  نَّ َ ل ُیَبدِّ َ َُھْم َول َِّذي اْرَتَضٰى ل َُھْم ِدیَنُھُم ال َننَّ ل ُیَمكِّ َ ْم َول َِّذیَن ِمْن َقْبلِِھ ْمًناۚ  ال َ ْم أ

ِي َشْیًئا ۚ َوَمْن َكَفَر بَ  ُونَ َیْعُبُدوَننِي َال ُیْشِرُكوَن ب ئَِك ُھُم اْلَفاِسق َٰ ُول لَِك َفأ   ١٢٨)ْعَد َذٰ
                                                             

 ٩١٨المعجم الوسیط ص  ١٢٥
 ٨٤سورة الكھف االیة  ١٢٦
  ٤١سورة الحج اآلیة   ١٢٧
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ِریُد َأن ( ُن نَّ وَ ى نَّمُ وا الَِّذیَن  َعَل ضِ ِفي  اْستُْضِعُف ُهمْ  اْألَرْ َل َنْجعَ ةً  وَ اِرِثیَن  َأِئمَّ ُهمُ اْلوَ َل َنْجعَ  (*)وَ
ُهمْ فِ  كَِّن َل مَ ُن ضِ ي وَ وَن  اْألَرْ ْحَذرُ وا یَ ا َكاُن ا ِمْنُهم مَّ وَدهُمَ ُجُن اَن وَ َهامَ َن وَ َعوْ ِري ِفرْ ُن   ١٢٩ )وَ

ال اله اال اهللا ،  .. بضع وسبعون شعبة ( اإلیمان ، واإلیمان كما ورد) ١(
 ١٣٠)إماطة األذي عن الطریق والحیاء شعبة من اإلیمان  

ظاهرًا  العمل الصالح ، بجمیع أنواعه بشرط اإلتباع وترك االبتداع واإلخالص التام) ٢(
  الخ .....وباطنًا في السراء والضراء ، وفي الغني والفقر 

بِِّه َفْلیَ (تعالي و  تبارك وفي ذلك قال اَء رَ َق ُجو لِ رْ ْن َكاَن یَ ُْشِرْك َفمَ َال ی ًال َصالًِحا وَ ْل َعمَ مَ عْ
بِِّه َأَحًدا اَدِة رَ   .١٣١ )ِبِعبَ

  .الصبر علي القهر واالستبداد مع العمل علي إزالته لوجه اهللا ولیس للدنیا ) ٣(

صطفاء باختصار شدید نذكر األمور الثالثة التي تدل وكما بینا األسباب الثالثة لهذا اال
  .عز وجل علي ذلك التمكین وأنه من اهللا

  .ستخالف في األرض ولیس الملك والحكم فالفارق كبیر جدًا والبون شاسعاال) ١(

  .التمكین بحیث ال یغلبهم غالب بحجة وال یقهرهم قاهر بشبهة فتنتشر الدعوة) ٢(

  .تبدیل الخوف باألمن والسالم والضعف بالقوة والسداد والفقر بالغني والرضي ) ٣(

 

                                                                                                                                                                 
  ٥٥سورة النور اآلیة  ١٢٨
  ٦و ٥ تاناآلی قصصسورة ال ١٢٩
 صحیح مسلم ١٣٠
 ١١٠سورة الكھف جزء من اآلیة  ١٣١
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:  

 ُْكم َحامَ وا َأرْ ُ طِّع تَُق ِض وَ تُمْ َأن تُْفِسُدوا ِفي اْألَرْ لَّیْ ن تَوَ تُمْ ِإ َنُهمُ  (*)َفَهْل َعَسیْ عَ ِئَك الَِّذیَن َل َل ُأوْ
مْ  هُ َصارَ ى َأبْ َأْعمَ ُهمْ وَ َأَصمَّ   . ١٣٢ اللَّهُ َف

) ُ ی ِض لِ ى ِفي اَألرْ لَّى َسعَ إَِذا تَوَ َساَد وَ ُِحبُّ الَف هُ َال ی الّل النَّْسَل وَ َث وَ ْهلَِك اْلَحرْ ُ ی  (*)ْفِسَد ِفِیَها وَ
َلِبْئَس اْلِمَهاُد ِ  هُ َجَهنَّمُ وَ َه َأَخَذتْهُ اْلِعزَّةُ ِباِإلْثِم َفَحْسبُ هُ اتَِّق الّل إَِذا ِقیَل َل   ١٣٣)وَ

  التولیة ، وهي الملك والحكم واإلمارة وما شابه ذلك) ١( 

ة هذا كافر وهذا فاسق وهذا بدعي وهذا مرتد تق) ٢(   الخ.....طیع أرحام األمّ

  .تخریب البالد ، وقتل العباد وال یقبلوا النصیحة: اهالك الحرث والنسل ) ٣(

  :إلفساد اآلتي دعین للتمكین في األرض بالقتل واوقد جعل اهللا جزاء هؤالء الم

  النفي من األرض) ٣(الصلب وتقطیع األطراف ) ٢(أن مصیرهم القتل ) ١(

َن : (قال تعالي  ْرِض َفَساًدا أ َُھ َوَیْسَعْوَن فِي اْألَ َ َوَرُسول َِّذیَن ُیَحاِرُبوَن هللاَّ َما َجَزاُء ال نَّ ِ إ
لَِك لَ  ْرِض ۚ َذٰ ْو ُینَفْوا ِمَن اْألَ َ ْن ِخَالٍف أ ُُھم مِّ ْرُجل َ ْیِدیِھْم َوأ َ َع أ ْو ُتَقطَّ َ َُّبوا أ ْو ُیَصل َ ُوا أ ل ُھْم ُیَقتَّ

َُھْم فِي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیمٌ  ْنَیا ۖ َول   ١٣٤)ِخْزٌي فِي الدُّ

             
 

                                                             
 ٢٣و ٢٢سورة محمد اآلیتان   ١٣٢
  ٢٠٦و ٢٠٥البقرة االیتان سورة   ١٣٣
  ٣٣اآلیة المائدة سورة   ١٣٤
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و أ غصباً (الذي قد یأتي  )التولي(یات السابقة توضح تمامًا الفرق بین ولعل اآل** 
 –الرئاسة  –الحكم  –الملك (ویتمثل في ) استحقاقًا أو وراثة أو ترشیحًا أو تنصیباً 

) الخالفة أواإلمامة(ویتمثل في  )واصطفاًء وهبًا (یأتي الذي  )التمكین(وبین  )اإلمارة
وا (قال تعالي فیه في األرض  لمن آمن وعمل الصالحات ولم یفسد ُن َعَد اللَّهُ الَِّذیَن آمَ وَ

كَِّننَّ ِمْنكُ  مَ ُ ی َل لِِهمْ وَ بْ َف الَِّذیَن ِمْن َق ا اْستَْخَل ِض َكمَ نَُّهمْ ِفي اْألَرْ َف ْستَْخلِ یَ لَِحاِت َل ا وا الصَّ َعِمُل مْ وَ
ًنا  ِفِهمْ َأمْ ِد َخوْ عْ نَُّهمْ ِمْن بَ دَِّل بَ ُ ی َل ُهمْ وَ تََضٰى َل ُهمْ ِدیَنُهمُ الَِّذي ارْ ْشِرُكوَن ِبي ۚ◌ َل ُدوَنِني َال یُ ُ ب عْ  یَ

ًئا  وَن  ۚ◌ َشیْ اِسُق مُ اْلَف ِئَك هُ ُأوَلٰ لَِك َف َد َذٰ عْ رَ بَ ْن َكَف مَ   ١٣٥) وَ

   
 


 

 

  

ُحصرتبین لنا أن الجهاد أكبر بكثیر من أن لقد  بل القتال جزء من  فقط ، القتال في ی
ما وسوف یتبین لنا أیضًا أن القتل  ،الذي هو جزء من الجهاد األكبرصغر األالجهاد 

.في األوراق التالیة إن شاء اهللابیانه  كما سیأتي، جزء صغیر جدًا من القتال إّال  هو 

 

                                                             
  ٥٥سورة النور اآلیة   ١٣٥
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 )جاز قتلهولیس كل من جاز قتاله ) (القتال أعم من القتل والقتل أخص من القتال( **
 

 ا (قال تعالي َنُهمَ یْ َأْصلُِحوا بَ وا َف ُل ْؤِمِنیَن اْقتَتَ تَاِن ِمَن اْلمُ اِئَف إِن َط َغْت  ۖ◌ وَ ِإن بَ َف
رِ  ٰى َأمْ َل ِغي َحتَّٰى تَِفيَء ِإ وا الَِّتي تَبْ اِتُل َق ٰى َف ا َعَلى اْألُْخرَ ْحَداهُمَ َأْصلُِحوا  ۚ◌ اللَِّه  ِإ اَءْت َف ِإن َف َف

وا  َأْقِسُط ْدِل وَ ا ِباْلعَ َنُهمَ یْ ْقِسِطیَن  ۖ◌ بَ ُِحبُّ اْلمُ نَّ اللََّه ی   ١٣٦)ِإ

حتى ) قتالتهم(حكم القتال وحكم القتل فیحل ) حكمان(فالبغاة من المؤمنین لهم ** 
  .في الحال لهمبل ویتوقف قتا) قتلهم(یرجعوا إلى حكم المسلمین فإن رجعوا فال یحل 

 الَّ ِباْلَحقِّ  (قال تعالي مَ اللَّهُ ِإ وا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ َال تَْقتُُل ا  ۗ◌ وَ ومً ْظُل ن ُقِتَل مَ مَ وَ
تِْل  ُْسِرف فِّي اْلَق اًنا َفَال ی یِِّه ُسْلَط ِل ْلَنا لِوَ ْد َجعَ َق ا ۖ◌ َف نُصورً نَّهُ َكاَن مَ   ١٣٧ )ِإ

   .ن یعفوا صاحب الدم أال إ )القتل(د هوواح المحكوم علیه بالقتل حكمهف** 
 

اَل  ُسوَل اللَِّه صلى اهللا علیه وسلم : َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ رضي اهللا عنه َق ُت رَ َسِمعْ
وُل  ُق هُ ِمْن النَّاِس : یَ ْستُرُ ٍء یَ ى َشيْ اَد َأَحٌد َأْن ، إَذا َصلَّى َأَحُدُكمْ إَل َأرَ ِه  َف َدیْ َن یَ یْ ْجتَاَز بَ یَ

ى  ِإْن َأبَ هُ ، َف ْدَفعْ اٌن َفْلیَ َط ا هُوَ َشیْ ِإنَّمَ    ١٣٨). ، َف

قد یعني المنع ) فالقتال(بهذا الحدیث الشریف یتبین الفرق تمامًا بین القتل والقتال ** 
  .نساننهاء حیاة اإل إالذي یعني  والدفع بعكس القتل
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ال (قد یقع خطًأ كما ورد في قوله تعالي )لالقت( ْؤِمًنا ِإ ْقتَُل مُ ْؤِمٍن َأْن یَ ا َكاَن لِمُ مَ وَ
أً    ١٣٩)َخَط

  .فال یقع خطًأ بل یسبقه إعداد وتحریض وله عدة أسباب  )القتال(ا أمّ 

وبذلك یتبین أن أمر اهللا عز وجل للمسلمین بالقتال ولیس القتل فإذا وقع القتال بین **
  . هقتالهي المعتدي فینتهي المسلمین عن یصیر القتل والبد اال ان ینتالطرفین هنا 

ویتبین ذلك جلیا في حدیث رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم الذي اتخذته الخوارج ** 
القتال ((غرضًا یستحلون به قتل العالم وما كان ذلك اال جهال منهم بالفرق بین 

حتى  (علیه وسلم  وهذا هو الحدیث الشریف قال صل اهللا)) والقتل
ؤتوا الزكاةَ ، فإذا  ُ یَشهُدوا أن ال إله إال اهللا ، أنَّ محمدًا رسوُل اهللا ، ویقیموا الصالةَ ، وی

ُهم على اهللا ُ وا مني ِدمائُهمْ ، إال بحقَّ اإلسالم ، وِحساب لوا ذلَِك َعصمُ    ١٤٠ )َفعَ

وهو هو نفس اللفظ )) أقتل((ولیس )) قاتلأ((لفظ الحدیث هنا جاء بلفظ  أن نالحظ
وَنُكمْ َ (القرآني الوارد في قتال من یقاتلنا قال تعالي  اِتُل َق ُ ِه الَِّذیَن ی وْا فِي َسِبیِل الّل اِتُل َق ) وَ

أن الرسول مكلف بقتال من یقاتله حتي إذا اسلم  فيوبهذا یتضح مقصود الحدیث 
ینسي كل غدر الذي  مسلمینال عندال إوهذا الشرط ال یوجد  ،عن قتاله توقف النبي

ا ( :تعالي قاله وذلك عدو ذا اسلم إساءة إ وظلم وكفر و  آتَوُ َالةَ وَ وا الصَّ َأَقامُ وا وَ ُ ِإن تَاب َف
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ُكمْ ِفي الدِّینِ  اُن ِإْخوَ وَن  ۗ◌  الزََّكاةَ َف مُ َل عْ ٍم یَ وْ اِت لَِق ُل اْآلیَ صِّ َف ُن ِد  (*)وَ عْ اَنُهم مِّن بَ مَ إِن نََّكُثوا َأیْ وَ
َة اْلُكْفِر  وا َأِئمَّ اِتُل َق وا ِفي ِدیِنُكمْ َف ُن عَ َط نتَُهوَن  ۙ◌ َعْهِدِهمْ وَ لَُّهمْ یَ عَ ُهمْ َل اَن َل مَ نَُّهمْ َال َأیْ   ١٤١)ِإ

ا َأیَُّه (صل اهللا علیه وسلم  ولهذا ورد األمر اإللهي للنبي ْؤِمِنیَن یَ ى ا النَِّبيُّ َحرِِّض اْلمُ َعَل
ولیس علي ) القتال(حرض المؤمنین علي تأملوا الكلمة القرآنیة البلیغة  )ۚ◌  اْلِقتَالِ 

  .الفرق فإنه كالم اهللا عز وجل وافتأمل) القتل(

  . وبهذا یفهم الحدیث الشریف بعیدًا عن الهمجیة والوحشیة وقتل العالم** 

من وشهد آو  العدو هو للدفاع ومقاتلة من یقاتل المسلمین فان تاب نمافاألمر بالقتال إ
فال  سالم فقد صار من المسلمینقام شعائر اإلأن ال اله اال اهللا وان محمد رسول اهللا و أ

  . سالم قطكراه علي اإلإسالم یوجد في اإل

 

 

ویمكن أن نقول أن القتال هو وسیلة إلنهاء  فیه من طرفین یقتتالن ال بد)) القتال((أن 
  :منها أسبابله سالم وهو في اإل الحیاة أو البقاء علیها فهو ذو هدفین

خراج إلأو  –أو لخیانة عهود  -عالن ذلك إ عداد لها و أو اإل - بدأ المعتدي بالحرب (
جالء بعد تحذیر أو إل -ي الدین مع محاربة ف ردةأو ل - ة مّ فساد في األإل أو –الرسول

لي إأو لدفاع عن حریة الدعوة  -أو السترداد أرض - نهاء مكیدة في مهدها أو إل  -
   )منهوبعادة حق و إلأ -قامة العدل أو إل -اهللا 
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كما ورد في الحدیث  )یمان أو الجزیة أو المحاربةاإل(ثالث  يحداب القتال وینتهي
كان  إذا أمر أمیرًا علي جیش أو سریةلم أنه عن النبي صل اهللا علیه وس الشریف
ذا لقیت عدوك من المشركین  ( یقول له _ أو خالل _  فادعهم إلي ثالث خصال، وإ

ثم ، قبل منهم وكف عنهم افأیتهن ما أجابوك ف
  ، وأخبرهم أنهم ، ثم ادعهم إلي التحول من دارهم إلي دار المهاجرین

فإن أبوا أن یتحولوا ، وعلیهم ما علي المهاجرین ، فلهم ما للمهاجرین ، إن فعلوا ذلك 
یجري علیهم حكم اهللا الذي یجري ، فأخبرهم أنهم یكونون كأعراب المسلمین ، منها 

إال أن یجاهدوا مع المسلمین ، وال یكون لهم في الغنیمة والفئ شئ ، علي المؤمنین 
  ،  ، 

(١٤٢  

  .فهو من طرف واحد ویقع الفعل فیه إبتداًء )) القتل((أما 

  :ویمكن أن نقول أن القتل هو وسیلة إلنهاء الحیاة وله أسباب منها

  )أو حداً  –أو الخطأ  –أو الدفاع –القصاص(

  .عنه من صاحب الدم العفوبو المحكوم علیه بالقتل أ حیاةنهاء إالقتل ب نتهيوی 

قاتل والمقاتل إذًا فالقتال غیر القتل والفارق بینهما كبیر جدًا وكذلك الفرق بین ال
 .فانظر الفرق إن كان لك عینان وبصیرة. والمقاتل جمع مقاتلین ... فالقاتل جمع قتلة.
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قاتل شجاعة : (فقال جاء رجل إلى النبي : عن أبي موسى قال ُ قاتل حمیًَّة وی ُ الرجل ی
قاتل ریاًء، فأيُّ ذلك في سبیل اهللا؟  ُ    وی

لیا فهو في سبیل اهللا (: قال     ١٤٣")من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العُ

مامة الباهل ْلتَِمُس :( فقال جاء رجل إلى النبي : ي قالوعن أبي ُا أرأیت رُجًال غزا یَ
؟  هُ اَل ، مَ كرَ   األجر والذِّ

ال شئ  (: فأعادها ثالث مرات یقول له رسول اهللا  )ال شئ له (:  فقال رسول اهللا 
   .١٤٤)إن اهللا ال یقبل من العمل إال ما كان له خالصا وابتغي به وجهه(: ثم قال ) له

 

ظهار : والحاصل من الروایات أن القتال یقع بسبب خمسة أشیاء طلب المغنم، وإ
  . الشجاعة، والریاء، والحمیة، والغضب

 

القوة العقلیة والقوة الغضبیة، والقوة الشهوانیة، وال  أهوالحاصل مما ُذكر أن القتال منش
  . األولیكون في سبیل اهللا إال
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 ُِحبِّ  (: قال تعالي َه َال ی نَّ الّل تَُدوْا ِإ َال تَعْ وَنُكمْ وَ اِتُل َق ُ ِه الَِّذیَن ی وْا ِفي َسِبیِل الّل اِتُل َق وَ
تَِدیَن  عْ مْ اْلمُ وهُ ِقْفتُمُ ُث َث وهُمْ َحیْ اْقتُُل م وَ َأْخِرُجوهُ تِْل وَ اْلِفتَْنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَق ُجوُكمْ وَ ُث َأْخرَ ْن َحیْ مِّ

وُكمْ  ُل اتَ ِإن َق وُكمْ ِفیِه َف اِتُل َق ُ اِم َحتَّى ی ْسِجِد اْلَحرَ وهُمْ ِعنَد اْلمَ اِتُل َال تَُق مْ َكَذلَِك َجَزاء وَ وهُ اْقتُُل َف
ورٌ رَِّحیمٌ  اْلَكاِفِریَن  َه َغُف ِإنَّ الّل ْا َف ِإِن انتََهوْ وهُمْ َحتَّى َال تَُكوَن ِفتَْنةٌ َف اِتُل َق ِه  وَ ّل ُكوَن الدِّیُن لِ یَ وَ

اُت ِقَصاٌص  مَ اْلُحرُ اِم وَ امُ ِبالشَّْهِر اْلَحرَ ى الظَّالِِمیَن الشَّْهرُ اْلَحرَ الَّ َعَل اَن ِإ َال ُعْدوَ ِإِن انتََهوْا َف  َف
ِه ِبِمْثِل مَ  یْ اْعتَُدوْا َعَل ُكمْ َف یْ ِن اْعتََدى َعَل َ َفمَ ع َه مَ وْا َأنَّ الّل مُ اْعَل َه وَ وْا الّل اتَُّق ُكمْ وَ یْ ا اْعتََدى َعَل

تَِّقیَن     ١٤٥)اْلمُ

هجریة في ُعمرة القضاء بحسب اتفاق صلح 7نزلت هذه اآلیات الكریمة عام ** 
و یدخلوا مكة في عامهم هذا حیث تقرر عودة المسلمون دون أن یعتمروا أ،  الحدیبیة
هجریة ،  ٧مقابل السماح لهم بذلك في العام الذي یلیه ، وذلك  هجریة٦أي عام 

حیث أنهم وخشي المسلمون من غدر المكیین حیث كان علیهم ترك اسلحتهم بالكامل 
فأنزل اهللا تلك اآلیات ، حرام حیث ال یجوز القتال الحرام والبلد السیكونوا في الشهر 

في البلد الحرام  لرفع الحرج عن المسلمین حیث سمح لهم في قتال مشركي مكة
ن انتهوا ، وهي من أهم إإن قاتلوهم فیه وباالنتهاء الفوري عن قتالهم ،  والشهر الحرام

 .تمام العمرة في منعة وأمان واستعداد إهو  هاشروط القتال عند المسلمین فالمراد من
الذین أخرجوا  خاص بقتال مشركي مكة) واقتلوهم حیث ثقفتموهم(إذًا فقوله تعالي 

ولیس كل مشركي األرض كما یزعم من یهوي قتال المسالمون ، لمین من مكة المس
من الناس بحجة الجهاد ، فقد كان هذا األمر خاص بمن یذهب الي مكة للعمرة من 

ل من السالح  . الصحابة وخشي ان یغتالهم مشركي مكة ویغدروا بهم حیث أنهم عزَّ
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  .للفظ ال بخصوص السبب ان الحكم في القرآن بعموم ا: وحتي ال یقول قائل
نقول له صدقت واآلیة ساریة الي یوم القیامة أي أنه إذا عاد األمر الي الكفار واحتلوا 
مكة ال سمح اهللا فللمسلمین أن یحاربوهم في مكة بل وفي الحرم ذاته وفي األشهر 

ن عدتم عدنا(الحرم أیضًا قال تعالي    ).وإ

ن القتال ینسحب علي كافة الناس في بقاع ا إذا أراد البعض أن مقصود اآلیة أمّ أو **
األرض فهذا تخصیص بغیر مخصص وتحریف للكلم عن مواضعه ومراده ، فالواقعة 

  !خاصة بأقوام وخاصة بزمن وخاصة بمكان فكیف تحمل علي العموم ؟

 

 َال ِبالْ   (:قال تعالي ِه وَ وَن ِبالّل ْؤِمُن ُ وْا الَِّذیَن َال ی اِتُل مَ َق ا َحرَّ وَن مَ مُ َحرِّ ُ َال ی ِم اآلِخِر وَ وْ یَ
ٍد  َة َعن یَ وْا اْلِجْزیَ ُط عْ ُ وَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن ُأوتُوْا اْلِكتَاَب َحتَّى ی ِدیُن َال یَ َ هُ و ُسوُل رَ هُ وَ الّل

وَن  هُمْ َصاِغرُ   ١٤٦)وَ

  :وفیها قوالن،  هجریة ٩نزلت هذه اآلیات الكریمة عام * **

 نزلت هذه اآلیة حین أمر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  : مجاهد قال
  .ك بقتال الروم ، فغزا بعد نزولها غزوة تبو 

ه صلى اهللا علیه وسلم ـ الحارث بن عمیر  وقد بدأت أحداثها بقتل سفیر رسول الّل
ْحِبیل بن عمرو الغساني، حینما كان السفیر یحمل رسالة النبي  األزدي ـ على یدي ُشرَ

ُْصرَي، لك صلى اهللا علیه وسلم أرسل فقام النبي بعد ذ صلى اهللا علیه وسلم إلى عظیم ب
ولم بعد ذلك سریة زید بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطدامًا عنیفًا في مؤتة، 
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یقض قیصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ یهیئ الجیش من الرومان والعرب 
   .وغیرهم، وبدأ یجهز لمعركة دامیة فاصلة التابعة لهم من آل غسان

وبالفعل خرج رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم لمالقاة الرومان حتي وصل الي تبوك وظل 
  .فیها ما یقرب من عشرین یومًا فلما لم یخرج له الرومان عاد إلي المدینة 

 به لمحارب المعتدي في حال الظفرأن الجزیة فرضت علي ا :ونخلص من القول األول
  .قبل القتال فیتصالح مع المسلمین علي دفع جزیة مقابل الرجوع عن قتاله


 

   من  والنضیر قریظة نزلت في : الكلبي قالیھود ، ال يأنها نزلت ف
أهل  الیهود، فصالحهم وكانت أول جزیة أصابها أهل اإلسالم ، وأول ذل أصاب

  .بأیدي المسلمین الكتاب

ء رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم حیث حلفا خزاعة أراد صدور : والسدي مجاهد قالو 
بالنبي  بني بكر علیهم ، حتى نكئوا فیهم فشفى اهللا صدورهم من بني بكر قریش أعانت

 .صلى اهللا علیه وسلم وبالمؤمنین

أن هناك أسبابًا أدت إلي قتال هؤالء حتي یدفعوا الجزیة  :ونخلص من القول الثاني 
ا نََّكُثوا ( ي قوله تعاليوردت فعن ید وهم صاغرون وهذه األسباب  مً وَن َقوْ اِتُل َأَال تَُق

اللَّهُ َأَحقُّ َأن تَْخشَ  َنُهمْ َف رٍَّة َأتَْخَشوْ َل مَ وُكمْ َأوَّ ُ َدء هُم بَ اِج الرَُّسوِل وَ ا ِبِإْخرَ َهمُّو اَنُهمْ وَ مَ ن َأیْ هُ ِإ وْ
ْؤِمِنیَن    .نزلت في خزاعة قیل....  ١٤٧)ُكنتُم مُّ
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  : ن هؤالء الذین سنقاتلهم من أهل الكتاب حتي یعطوا الجزیةإذًا فاألسباب واضحة أ** 

هموا باخراج ) (٣) (نكثوا أیمانهم) (٢) (كانوا یعیشون في أرض المسلمین) (١(
  ).هم بدأوا المسلمین بالقتال) (٤) (الرسول وخانوا عهده ویقابلها إخراج المسلمین

، وال أمرًا بقتال من ال یعد العدة لذلك إذًا فلیس األمر في اآلیة أمرًا بقتال من ال یقاتلنا 
وال أمرًا بوجوب دفع أهل الكتاب المسالمین . لنا ، وال أمرًا بقتال أهل الكتاب المسالمین

  :ملخصهاو أو بعضها ة السابقالشروط تنطبق علیهم للجزیة ، بل الجزیة علي من 

  ) حرب أو اإلعداد لهاالبدأ بال/ خیانة الوطن / خیانة العهود/المسلمینو خیانة الرسول (

ه وتسمي هذ حتي یدفع الجزیة أو یرحل فمن ثبتت علیه هذه التهم حق للمسلمین قتاله
  .!ال الجزیةها في أكثر بلدان العالم الغربیة هو القتل التهمة بالخیانة العظمي وعقوبت

 المسلمین ةوأما إذا أراد أهل الكتاب المعیشة في أرض إسالمیة خالصة وتحت حمای**
اآلن ن الزكاة ، والتي تسمي مین بدفع الجزیة كما یدفع المسلمومشاركة المسل معلیهف

  .م والذب عنهمبوطنیة ومحبة، ویجب علي المسلمین حمایته یدفعهابالضرائب والكل 

نقل اإلمام القرافي في كتابه الفروق قول اإلمام الظاهري ابن حزم في كتابه مراتب بل 
مة، وجاء أهل الحرب إلى بالدنا یقصدونه، وجب علینا أن إن من كان في الذ: اإلجماع

، صونًا لمن هو في ذمة اهللا تعالى  ، ونموت دون ذلك نخرج لقتالهم بالكراع والسالح
   ١٤٨.وذمة رسوله صلى اهللا علیه وسلم ، فإن تسلیمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة
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َخ ا(قال تعالي ) ٣( ِإَذا انَسَل مُ َف مْ َألْشُهرُ اْلُحرُ وهُ َجدتُّمُ ُث وَ ْشِرِكیَن َحیْ وْا اْلمُ اْقتُُل مْ  َف ُخُذوهُ وَ
ْا الزََّكاةَ َفَخلُّوْا َسبِ  آتَوُ ةَ وَ َال وْا الصَّ َأَقامُ وْا وَ ُ ِإن تَاب َصٍد َف رْ ُهمْ ُكلَّ مَ ُدوْا َل اْقعُ وهُمْ وَ اْحُصرُ نَّ وَ ُهمْ ِإ یَل

ورٌ رَِّحیمٌ  َه َغُف   ))وتسمي آیة السیف ( ..... ( ١٤٩)الّل

ي ه( ن آیة في القرآنیوعشر نسخت مائة  أن آیة السیف ن المقاتلینوالتكفیرییقول 
عتداء وفك األسیر یات الرحمة والعفو والتسامح والصبر وعدم البدأ بالقتال وعدم اإلآكل 

ة إنما هو مذهب الخوارج )!!! الخ ....وفداؤه    .، ولیس هذا مذهب علماء األمّ

 لقتل (( أن اآلیة أمر إلهي عام لكافة المسلمین في كل زمان ومكانؤالء یدعي هو 
  .  !!! قتلالإلرغامه على اإلسالم أو  ))العالم 

مكة وغیرهم ممن یعیشون في مكة  يمشركب ة خاصإن مقصود اآلی لهم ونقول** 
لي غیر المسلمین وأخرجوهم من دیارهم ونهبوا أموالهم وقتلوا أبنائهم ا امن الذین حاربو 

جراءات إجالئهم عن مكة وحدد لذلك مدة كافیة إلنهاء إذلك ، فنزل األمر اإللهي ب
عطاُء إ هى رفعُ العقاب ، و المذكورة في اآلیة السابقة آلیة السیف  البراءةُ ف الجالء

وقد  بعدها یصیر بقاؤهم تحدي ومحاربة مدة محددةلمشركي مكة ل األماِن والخالص
  .ذلك فراجعه هناكاتضح ذلك في موضع غیر 

سالم وعدله مع المحارب له وكانت عظمة اإل إن دل علي شيء فإنما یدل عليوهذا  
وأعلن األمر لهم حتي یستعدوا للرحیل وأوضح لهم أن )) أربعة أشهرب((محددة  المدة

قتل  فلیس في االسالم غدر  ُ من وجد من هؤالء بعد ذلك فهو كالمحارب تمامًا وسوف ی
  .عذار دون شك االمسلمین وخانوهم مرارًا ، ولیس بعد اإلنذار  حتي بمن حاربوا
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اآلیة بآیة أخري حتي ال یختلط أمر القتال علي أحد فال یظنه تلك ثم وضح ** 
وْا ((َ  المؤمنون علي العموم قال تعالي ُ ب ْقرَ ْشِرُكوَن َنَجٌس َفَال یَ ا اْلمُ نَّمَ وْا ِإ ُن یا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ

ْسِجَد  َد َعاِمِهمْ َهـَذا اْلمَ عْ امَ بَ    ١٥٠))اْلَحرَ

إن هذا البلد ( یوم فتح مكة قال رسول اهللا : بن عباس رضي اهللا عنهما قال عن و 
نه لم  ُه اهللا یوم خلق السموات واألرض فهو حرام بُحرمة اهللا إلي یوم القیامة، وإ حرمَّ

و حرام بُحرمة اهللا إلي یحلَّ القتال فیه ألحد قبلي ولم یحلَّ لي إال ساعة من نهار فه
  ١٥١ )یوم القیامه

 وكان : جاء في تفسیر القرطبي قوله و 
 : ألن اآلیات  التي وردت بعدها عامة في األزمنة وهذا

كان : (( ل وروي أبو الزبیر عن جابر قا.. والعام ال ینسخ الخاص باتفاق ، خاص 
  .ومثل هذا جاء في الفخر الرازي )) ال یقاتل في الشهر الحرام إال أن یغزي  النبي 

، ولكن إذا قاتل الكافر )ة ولیست بمنسوخةممحك(ورجح ابن العربي المالكي أن اآلیة 
عند المسجد الحرام أو استولى على البیت فإنه یقاتل بال نزاع، وأما ما استدل به 

قد أباح دم ابن خطل وأصحابه فإن هذا كان في  سخ من أن النبي القائلون بالن
  .لنبیه أن یقاتل فیها، ألن مكة یومها كانت دار حرب وكفر الساعة التي أباحها اهللا 

ت القتال التي وبهذا یتبین الخلل الكبیر في فهم آیة السیف وغیرها من آیاأقول ** 
  .قد تبین بطالن هذا المفهوم والمعتقدو  العالمون حجة في قتل قاتلیتخذها بعض الم
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ْشـِرِكیَن  :قـال تعــالي ـِذیَن َعاَهــْدتُمْ ِمــَن اْلمُ ــى الَّ َل ِه ِإ ُسـوِل رَ ــِه وَ اَءٌة ِمــَن اللَّ ـرَ َفِســیُحوا ِفــي  )١(بَ
ــوا مُ اْعَل ــَة َأْشــُهٍر وَ عَ بَ ِض َأرْ ْخــِزي اْلَكــاِفِریَن  اْألَرْ ــَه مُ َأنَّ اللَّ ــِه وَ ِجــِزي اللَّ عْ ــرُ مُ َأَذاٌن  )٢(َأنَُّكــمْ َغیْ وَ

ـإِ  هُ َف ُسـوُل رَ ْشـِرِكیَن وَ ٌ ِمـَن اْلمُ ـِريء ـَه بَ ِر َأنَّ اللَّ مَ اْلَحجِّ اْألَْكبَ وْ َى النَّاِس یَ ل ِه ِإ ُسوِل رَ ْن ِمَن اللَِّه وَ
إِْن تَ  ُكمْ وَ رٌ َل تُمْ َفُهوَ َخیْ واتُبْ ـرُ ـِذیَن َكَف بَشِّـِر الَّ ِجـِزي اللَّـِه وَ عْ ـرُ مُ وا َأنَُّكـمْ َغیْ مُ اْعَل تُمْ َف لَّیْ ـَذاٍب  وَ ِبعَ

یٍم  ُكمْ َأَحـًدا  )٣(َألِ ـیْ وا َعَل ـاِهرُ َظ ُ ـمْ ی َل ًئا وَ ُصـوُكمْ َشـیْ ْنُق ـمْ یَ ُـمَّ َل ْشـِرِكیَن ث الَّ الَِّذیَن َعاَهْدتُمْ ِمَن اْلمُ ِإ
ِهمْ َعْهــ ــیْ َل ــَأِتمُّوا ِإ تَِّقــیَن َف ِحــبُّ اْلمُ ُ ــَه ی نَّ اللَّ ــدَِّتِهمْ ِإ ــى مُ َل مْ ِإ مُ  )٤(َدهُ َخ اْألَْشــُهرُ اْلُحــرُ ــِإَذا اْنَســَل َف

وا ُ ـاب ـِإْن تَ َصـٍد َف رْ ُهـمْ ُكـلَّ مَ ـُدوا َل ُ اْقع وهُمْ وَ اْحُصـرُ ُخـُذوهُمْ وَ وهُمْ وَ َجْدتُمُ ُث وَ ْشِرِكیَن َحیْ وا اْلمُ اْقتُُل  َف
َالةَ وَ  وا الصَّ َأَقامُ ِحیمٌ وَ ورٌ رَ نَّ اللََّه َغُف ُهمْ ِإ ا الزََّكاةَ َفَخلُّوا َسِبیَل    ١٥٢َآتَوُ

القتــــال الســــیف أو  ةكثــــر الجماعــــات التكفیریــــة دائمــــًا إذا مــــا استشــــهدت بآیــــأإن ** 
 ال مـن رحـم ربـي، فـدائما مـا نجـدهم یعرضـونها هكـذاإاستشهدت بها مقطوعة السـیاق 

ُث  ْشِرِكیَن َحیْ وا اْلمُ اْقتُُل َصدٍ َف رْ ُهمْ ُكلَّ مَ ُدوا َل ُ اْقع وهُمْ وَ اْحُصرُ ُخُذوهُمْ وَ وهُمْ وَ َجْدتُمُ   وَ

ومـا یسـبقها  بهـذا العـرض دون سـیاقها ةیـاآلذلـك الجـزء مـن ن مـن سـیقرأ أشـك  وال** 
ســیفهم منهــا أن قتــل المشــركین فــي أي مكــان وفــي أي زمــان هــو أمــر إلهــي  یلیهــا ومــا

  .العالم كله أو یسلم كرهًا  ادي بقتلنوهذا هو غرض تلك الجماعات التي ت

عطـوا أن اهللا ورسـوله أیـات الكریمـة مجتمعـة فسـیتبین لنـا أما إذا نظرنا إلي هـذه اآل** 
شـهر ولهـم االختیـار أربعـة أصحاب المعاهدات مـن المشـركین بمهلـة مقـدارها ألي إبراءة 

قـوم معـروفین  ت فـيیـات نزلـآلما الحـرب والقتـال ، فاإ سالم و ما اإلإ ما الجالء عن مكة و إ
مر مخصـوص أیـات بـونزلـت اآل بالخیانة والتآمر والغـدر فـال میثـاق ینفـع معهـم وال صـبر
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شـهر أربعـة أیات بمـدة محـددة  رادوها وكذلك نزلت اآلأن إسالم طوعًا أو حرب إو أجالء 
مـوالهم وال قتـل غیلـة وال شـيء مـن ذلـك البتـة فال غدر من المسلمین بهـم وال مصـادرة أل

  .سالم حتي مع اعدي األعداءو العدل في اإلوهذا ه

 

 

كما لفهم مراد اهللا عز وجل في اآلیة و بد منه ال الخاص بآیات اهللا السیاقفمالحظة  إذاً 
فكلما األمر إن أحسنا بها الظن ذلك غاب عنها أكثر الجماعات المتشددة  ذكرت أن
فعلها و  فال تبالي بما قبلها وال بما بعدها ستشهدت بآیات مقطوعة السیاقا استشهدت

فخرج بحكم  اآلیة هكذا دون سیاق) وال تقربوا الصالة(هذا كمن استشهد بقوله تعالي 
بل ویأثم علیه أشد إثمًا بل ویحمل إثم من عمل بذلك الحكم عز وجل یخالف مراد اهللا 
  .إلي یوم القیامة 

 

 :  

من عند أنفسهم دون دلیل وال سلطان مبین  )بآیة السیف(بالنسبة لآلیة التي أسموها 
  .وللعلم  كلمة السیف لم ترد في القرآن الكریم) بدعة في كتاب اهللا(تعتبر تلك التسمیة 
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ُفوَن اْلَكلِمَ َعن ( : قال تعالي ) ١( َحرِّ ًة یُ اِسیَ ُهمْ َق وبَ ُل ْلَنا ُق َجعَ عنَّاهُمْ وَ اَقُهمْ َل یَث ا َنْقِضِهم مِّ ِبمَ َف
ىَ  َال تََزاُل تَطَّلِعُ َعَل وْا ِبِه وَ ا ُذكِّرُ مَّ ًا مِّ َنُسوْا َحّظ اِضِعِه وَ اْعُف  مَّوَ ْنُهمُ َف یًال مِّ الَّ َقلِ ْنُهمْ ِإ َخآِئَنٍة مِّ

ْحِسِنیَن  ُِحبُّ اْلمُ َه ی نَّ الّل ْح ِإ اْصَف    ١٥٣)َعْنُهمْ وَ

) ١١٢(وترتیب نزولها ، إن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن في المدینة  **
  .)جریةهـ ٩(نزلت تقریبًا عام 

َن (قال تعالي ) ٢( إِْن َأَحٌد مِّ لِْغُه وَ ِه ُثمَّ َأبْ مَ الّل َع َكَال ْسمَ هُ َحتَّى یَ َأِجرْ َك َف ْشِرِكیَن اْستََجارَ اْلمُ
وَن  مُ َل عْ مٌ الَّ یَ َنهُ َذلَِك ِبَأنَُّهمْ َقوْ ْأمَ     ١٥٤ )مَ

للمشرك  جارة والحمایة والحیاةلقد أمر اهللا رسوله صل اهللا علیه وسلم بتوفیر اإل **
نزلت هذه اآلیة بعد آیة السیف التي قالوا أنها المستجیر به حتى یبلغ مأمنه وقد 

  !!فكیف نسخت وأجار ؟ .)!!أي كل آیات العفو والرحمة بالغیر(آیة  ١٢٠نسخت 

وللعلم لیس هذا المشرك فقط هو الذي أجاره النبي صل اهللا علیه وسلم بعد نزول ** 
تل حمزة ن ومنهم وحشي قافوه صل اهللا علیه وسلم عن الكثیریآیة السیف بل ورد ع

ومنهم عكرمة ومنهم الحارث ابن هشام وزهیر أجارتهما أم هانيء فأجارهما النبي صل 
  . اهللا علیه وسلم رغم أنهم صاروا كمجرمي الحرب وقد حكم علیهم بالقتل

آیة من آیات التنزیل الحكیم نسخت بآیة  ١٢٠والزعم بأن : یقول الشیخ محمد الغزالي
الجماهیر المسلمة في أیام التخلف العقلي والعلمي السیف حماقة غریبة دلت علي أن 

  ١٥٥.من حضارتنا جهلوا القرآن ، ونسوا بهذا الجهل كیف یدعون إلي اهللا 
                                                             

 ١٣سورة المائدة اآلیة   ١٥٣
 ٦اآلیة التوبة سورة   ١٥٤
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ومما یضحك الثكلي أن القائل بنسخ آیة السیف للمائة وعشرین آیة قد نسخ من 
یَْس اللَّهُ ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمیَن  ( ضمن هذه اآلیات قوله تعالي نه بنسخ تلك اآلیة نزع وكأ) َأَل

عن اهللا وصفه بأنه أحكم الحاكمین بل وعشرات األوصاف اإللهیة الداخلة في تلك 
  .اآلیات المنسوخة بحسب زعم الناسخ وهذا بهتان عظیم نعوذ باهللا أن نقول بمثله

وُكمْ ِفي الدِّیِن  (:قال تعالي) ٣( اِتُل َق ُ مْ ی ْنَهاُكمُ اللَّهُ َعِن الَِّذیَن َل ن ال یَ ْخِرُجوُكم مِّ مْ یُ َل وَ
ْقِسِطیَن  ُِحبُّ اْلمُ نَّ اللََّه ی ِهمْ ِإ یْ َل وا ِإ تُْقِسُط وهُمْ وَ رُّ اِرُكمْ َأن تَبَ    ١٥٦ )ِدیَ

  !!.، واآلیة مدنیة نزلت بعد سورة البقرة ، ) ٩١(سورة مدنیة ترتیب نزولها وهي * 

مسموح  )الِبر والقسطأن ( دائمتوضح قانونًا إلهیًا  مدنیة النزولالسابقة  واآلیات* 
أهل كتاب  أكانوا سواء ، ولم یخرجوهم من دیارهم ، لمن لم یقاتلوا المسلمین في الدین

والسورة مدنیة فهل نسخت آیة السیف السور المدنیة أیضًا كما  ، أو غیر ذلك اً أو كفار 
یع ة بقتال العالم عبر تقطناع األمّ إقولما فشلت هذه الجماعات في  !!!؟نسخت المكیة 

اآلیات وفصلها عن سیاقها لجأت إلي القول بنسخ كل آیات الرحمة والعفو والمن 
وقد اتضح ذلك !!! آیة من كتاب اهللا  ١٢٠والفداء والبر في القرآن بما یعادل نسخ 

ل بقول ال یق نحتجوذهبوا ی من قبل علماء األمة،ولما تم الرد علي تلك الفریة  .سالفًا 
   .یة في كتاب اهللاآن یة وعشر غرابة عن القول بنسخ مائ

  !!!سالم في المدینة نزل بمكة نسخ بعدما تمكن اإل وهو قولهم أن كل ما

نزلــت التــي یـات اآل لــیكم المزیـد مــنإن یتجنــي علـي هــؤالء المتقـولین وحتـي ال نكــون ممـ
  .الخ ...والحریة  السلم والبر والقسط  علي حثتوالتي بالمدینة 

                                                                                                                                                                 
 ٨٢كیف نتعامل مع القرآن ص   ١٥٥
 ٨سورة الممتحنة اآلیة   ١٥٦
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 )١(  ــاِرُكمْ َأْن ْخِرُجــوُكمْ ِمــْن ِدیَ ُ ــمْ ی َل وُكمْ ِفــي الــدِّیِن وَ ــاِتُل َق ُ ــمْ ی ــِذیَن َل َّ ــهُ َعــِن ال ْنَهــاُكمُ اللَّ َال یَ
ْقِسِطیَن  ُِحبُّ اْلمُ نَّ اللََّه ی ِهمْ ِإ یْ َل وا ِإ تُْقِسُط وهُمْ وَ رُّ   ١٥٧تَبَ

 )٢(  َ اه ْكرَ ـِد َال ِإ َق ـِه َف ـْؤِمْن ِباللَّ ُ ی رْ ِبالطَّاُغوِت وَ ْكُف ْن یَ یََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفمَ ْد تَبَ ِّیِن َق ِفي الد
اللَّهُ َسِمیعٌ َعلِیمٌ  َها وَ ى َال اْنِفَصامَ َل ْثَق ِة اْلوُ وَ رْ ُ َسَك ِباْلع    ١٥٨اْستَمْ

)٣(  ُِّض ُكل ــْن ِفـي اْألَرْ ـَن مَ بُّــَك َآلَمَ ـوْ َشـاَء رَ َل ــوا وَ ُكوُن ــاَس َحتَّـى یَ ُ النَّ َأْنــَت تُْكـرِه ـا َأَف ُهــمْ َجِمیعً
ْؤِمِنیَن     ١٥٩مُ

 )٤(  ُْهم ُكمْ ِحلٌّ َل امُ عَ َط ُكمْ وَ امُ الَِّذیَن ُأوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ َل عَ َط اُت وَ ُكمُ الطَّیِّبَ ِحلَّ َل مَ ُأ وْ    ١٦٠اْلیَ

 )٥( ا ــِة وَ ــَك ِباْلِحْكمَ بِّ ــى َســِبیِل رَ َل نَّ اْدعُ ِإ َجــاِدْلُهمْ ِبــالَِّتي ِهــيَ َأْحَســُن ِإ ــِة اْلَحَســَنِة وَ ِعَظ وْ ْلمَ
ْهتَِدیَن  مُ ِباْلمُ هُوَ َأْعَل ْن َضلَّ َعْن َسِبیلِِه وَ مُ ِبمَ بََّك هُوَ َأْعَل   ١٦١رَ

)٦(  ـ ُ ب ـَنُكمْ َأالَّ َنعْ یْ بَ َنَنـا وَ یْ اٍء بَ ـٍة َسـوَ ـى َكلِمَ َل ا ِإ وْ اَل ا َأْهَل اْلِكتَاِب تَعَ ُْل یَ ْشـِرَك ق َال ُن الَّ اللَّـَه وَ َد ِإ
ـــا  ـــوا اْشـــَهُدوا ِبَأنَّ وُل ُق ا َف ــوْ لَّ ـــِإْن تَوَ ـــِه َف ـــا ِمــْن ُدوِن اللَّ ابً بَ ــا َأرْ ًضـ عْ ُضــَنا بَ عْ تَِّخـــَذ بَ َال یَ ًئا وَ ِبــِه َشـــیْ

وَن  ْسلِمُ     ١٦٢ مُ

 )٧(  ُ نَّه ى اللَِّه ِإ كَّْل َعَل تَوَ َها وَ اْجَنْح َل ْلِم َف لسَّ إِْن َجَنُحوا لِ لِیمُ  وَ    ١٦٣هُوَ السَِّمیعُ اْلعَ
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من : "صل اهللا علیه وسلم قال رسول اهللا: عن عمرو بن دینار، سمعت جابرًا یقول
یا رسول اهللا، : فقال محمد بن مسلمة" سوله؟لكعب بن األشرف فإنه قد آذى اهللا ور 

فأتاه فقال له وذكر ما " ُقل: "قال. ائذن لي فألقل: قال" نعم: "أتحب أن أقتله؟ قال
وأیضا واهللا : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال: بینهما، وقال

. ر إلى أي شئ یصیر أمرهإنا قد اتبعناه اآلن ونكره أن ندعه حتى ننظ: قال. لتملُّنَّه
ني؟ قال: قال. وقد أردت أن تسلفني سلفا: قال . ترهنني نساءكم: ما ترید؟ قال: فما ترهُن
ُسبُّ ابن أحدنا : قال. ترهنوني أوالدكم: قال له! ؟ أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا: قال ی

قال ُ هن في وسقین من تمر: فی . فنعم: قال –یعني السالح  –ولكن نرهنك الألمة . رُ
فجاءوا فدعوه لیال : قال. وواعده أن یأتیه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر

إني ألسمع صوتا كأنه صوت : قالت له امرأته: قال غیر عمرو: قال سفیان .فنزل إلیهم
إنما هذا محمد بن مسلمة ورضیعه وأبو نائلة، إن الكریم لو ُدعي إلى طعنه : قال! دم

إني إذا جاء فسوف أمد یدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه : قال محمد. لیال ألجاب
نعم تحتى : قال! نجد منك ریح الطیب: فقالوانزل وهو متوشح،  ،فلما نزل: قال. فدونكم

فشم فتناول فشم . نعم: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: قال. فالنة هي أعطر نساء العرب
  ١٦٤).فقتلوه: قال. فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم: أتأذن لي أن أعود؟ قال: ثم قال

 


                                                             

 صحیح مسلم   ١٦٤
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 :آلمر بقتل كعب هو رسول اهللا الذي یوحي الیه من اهللا تعالي فان جئتمونا بمن ا
.ذًا أبداإیوحي الیه سلمنا لكم قتل من شئتم ولن تأتوا به   

  :ما خانوا  صل اهللا علیه وسلم الذین أمر النبي بقتلهم  إما حاربوا اهللا ورسوله وإ
ما قتلوا قصاصًا ب .من قد قتلوهم في مكة أو في غیرها عهده وتحالفوا ضده لقتله وإ  

ِض َفَساًدا َأْن (وقد قال تعالي  َن ِفي اْألَرْ وْ ْسعَ یَ ُه وَ ُسوَل رَ وَن اللََّه وَ ُ َحاِرب ُ ا َجَزاُء الَِّذیَن ی نَّمَ ِإ
وا تَُّل َق ُ .))غتیاالً اأي أن كعب قتل حدًا ولیس ............. ((165 )ی 

 

  ١٦٦)ال تقتلوا شیخًا فانیا وال طفال، وال امرأة:(  قال رسول اهللا 

  ١٦٨)ال تقتلوا امرأة وال ولیداً : (  قال و  ١٦٧ )عن قتل النساء والصبیان نهي النبي (

  ١٦٩)ال تقتلوا ذریة وال عسیفاً : (  قال رسول اهللا و 

، وال : ( قــال رســـول اهللا و  ، وال امـــرأة وال تغلـــوا وال تقتلـــوا شــیخًا فانیـــًا وال طفـــًال صــغیرًا
  ١٧٠)وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوٍا إن اهللا یحب المحسنین

  ١٧١)استوصوا باألساري خیراً : ( قال رسول اهللا و 
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ال تغلــوا وال تغــدروا وال تقتلــوا ولیــدا ، (: وفــي كتــاب عمــر ابــن الخطــاب لجنــوده وامرائــه 
(١٧٢   

  )همبلدن دینهم و االمسالمین أیًا كالمدنیین  هم:: الفالحین الیوم (

 

  :  

لعل كل ما وقع من المقاتلین التكفیریین من ذبح العباد واالفساد في البالد سواء أكان 
  .أم بغیر قصد فال شك أنه مخالف لكتاب اهللا وسنة نبیه صل اهللا علیه وسلمبقصد 

  .وما وقعوا في ذلك إّال لغیاب فقه القتال والحروب وشروطها وآدابها في اإلسالم 

   .وفي األوراق التالیة سنذكر شیئًا منها لعلهم إلیها یرجعون

ن كنت أشك في ذلك ولكنها الرسالة المحمدیة وما علینا  إّال التذكیر فإن الذكري تنفع وإ
.واهللا من وراء القصدالمؤمنین  

 

 

 

 

                                                             
  .مصنف ابن ابي شیبة بسند حسن وسنن سعید ابن منصور - ١٧٢
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تَُدوْا   عن القتال في كتابه الكریم قال تعالى َال تَعْ وَنُكمْ وَ اِتُل َق ُ ِه الَِّذیَن ی وْا ِفي َسِبیِل الّل اِتُل َق وَ
نَّ  تَِدیَن ِإ عْ ِحبِّ اْلمُ َه َال یُ   ١٧٣ الّل

ال یسمح للمسلمین بالقتال إال لمن یبدؤهم بالقتال فال یجوز اإلسالمیة  تناشریعففي 
سال مون من جمیع الخلق لهم لهم العدوان علي الغیر وان خالف دینهم ومعتقدهم فالمُ

وفي حالة ن الذین یعیشون معهم في بلد واحد الحمایة والبر والقسط یمن المسلم
اعتداء بعض العباد علي المسلمین بالحرب یكون من حق المسلمین محاربتهم مثلهم 

  .هلها وأرضها أمثل أي دولة في العالم تدافع عن 

نیة ومكانیة حددها الشرع والبد من امز لمسلمین شروطًا وحقوقًا إنسانیة ولحروب ا
خصیة ین إلي حرب شمراعاتها حتى ال تتحول الحرب الدفاعیة عن الدین والمسلم

  .كما هو علیه أكثر القتال الدائر اآلن ویةوانتقامات بشریة ورغبات دنی

فحروب المسلمین مقیدة بآیات قرآنیة وأحادیث نبویة ولیست هذه الشروط وااللتزامات 
وكل من  .بل هي ثابتة وباقیة ة بآیة السیف أو آیة القتال كما یزعمون بال دلیلخمنسو 

فساد في  یقول بنسخها یحول الجهاد في سبیل اهللا إلي قتل في العباد بغیر حق وإ
األرض كبیر وتشویه لدین اهللا ویتسبب في مقتل آالف مؤلفة من البشر ویتحول 

سالمي الحربي عند العالم تلقائیًا إلي مسمي اإلرهاب وكل ذلك لعدم التزام الجهاد اإل
إلیه أو  اصیبها أو منصبًا یصبو بعض المسلمین بشرع اهللا إما جهًال أو قصدًا لدنیا ی

  .أو غیر ذلك وهو كثیر قتال تحت رایة عصبیة انتقامًا شخصیًا وتصفیة حسابات أو
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 )١ (  وْا ُن ا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ وْا الَّ یَ اِتُل وَنُكمَق ُل َن اْلُكفَّاِر  ِذیَن یَ ةً مِّ ِجُدوْا ِفیُكمْ ِغْلَظ ْلیَ وْا  وَ مُ اْعَل وَ
تَِّقیَن  َ اْلمُ ع َه مَ    ١٧٤ َأنَّ الّل

 )٢ (تَُدوا َال تَعْ وَنُكمْ وَ اِتُل َق ُ وا ِفي َسِبیِل اللَِّه الَِّذیَن ی اِتُل َق ُِحبُّ  ۚ◌  وَ نَّ اللََّه َال ی ِإ
تَِدیَن  عْ ُ  * اْلمُ وه اْقتُُل مْ وَ وهُ ِقْفتُمُ ُث َث ُجوُكمْ مْ َحیْ ُث َأْخرَ مْ ِمْن َحیْ َأْخِرُجوهُ اْلِفتَْنُة َأَشدُّ ِمَن  ۚ◌  وَ وَ

تِْل  وُكمْ ِفیهِ  ۚ◌ اْلَق اِتُل َق ُ اِم َحتَّٰى ی ْسِجِد اْلَحرَ مْ ِعْنَد اْلمَ وهُ اِتُل َال تَُق وهُمْ  ۖ◌  وَ اْقتُُل وُكمْ َف ُل اتَ ِإْن َق  ۗ◌  َف
لَِك َجَزاُء اْلَكاِفرِ  ِحیمٌ  * یَن َكَذٰ ورٌ رَ ِإنَّ اللََّه َغُف ا َف ِإِن اْنتََهوْ وهُمْ َحتَّٰى َال تَُكوَن ِفتَْنٌة * َف ُل اتِ َق وَ
لَِّه  ُكوَن الدِّیُن لِ یَ ى الظَّالِِمیَن  ۖ◌ وَ الَّ َعَل اَن ِإ َال ُعْدوَ ا َف ِإِن اْنتََهوْ   ١٧٥ َف

 )٢(ا مَ اْلُحرُ اِم وَ امُ ِبالشَّْهِر اْلَحرَ اْعتَُدوا  ۚ◌  ُت ِقَصاٌص الشَّْهرُ اْلَحرَ ُكمْ َف یْ ِن اْعتََدٰى َعَل َفمَ
ُكمْ  یْ ا اْعتََدٰى َعَل ِه ِبِمْثِل مَ یْ تَِّقیَن  ۚ◌  َعَل َع اْلمُ وا َأنَّ اللََّه مَ مُ اْعَل وا اللََّه وَ اتَُّق   ١٧٦وَ

 )٣( ْو ا ِفي ِكتَاِب اللَِّه یَ َنا َعَشرَ َشْهرً نَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اْث اِت ِإ اوَ َق السَّمَ مَ َخَل
مٌ  ٌة ُحرُ عَ بَ َض ِمْنَها َأرْ اْألَرْ یِّمُ  ۚ◌ وَ لَِك الدِّیُن اْلَق َسُكمْ  ۚ◌ َذٰ وا ِفیِهنَّ َأْنُف َال تَْظلِمُ وا  ۚ◌  َف اِتُل َق وَ

وَنُكمْ َكافَّةً  اِتُل َق ُ ا ی ْشِرِكیَن َكافًَّة َكمَ تَِّقیَن  ۚ◌  اْلمُ َ اْلمُ ع وا َأنَّ اللََّه مَ مُ اْعَل   ١٧٧ وَ

)٤( تُمْ ِفي َسِبیِل اللَِّه بْ َذا َضرَ وا ِإ ُن ا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ ُكمُ یَ یْ َل ٰى ِإ ْن َأْلَق وا لِمَ وُل َال تَُق وا وَ یَُّن َفتَبَ
ْؤِمًنا ْسَت مُ ا السََّالمَ َل اِة الدُّْنیَ َض اْلَحیَ وَن َعرَ تَُغ ٌة  تَبْ َغاِنمُ َكِثیرَ ِعْنَد اللَِّه مَ ْن لَِك ُكْنتُمْ مِ َكَذٰ  ۚ◌ َف

وا یَُّن تَبَ ُكمْ َف یْ نَّ اللَّهُ َعَل ُل َفمَ بْ ا ۚ◌  َق وَن َخِبیرً ُل مَ ا تَعْ نَّ اللََّه َكاَن ِبمَ    ١٧٨ ِإ

                                                             
 .١٢٣یة اآلورة التوبة س - ١٧٤
 ١٩٣الي ١٩٠سورة البقرة اآلیات من   ١٧٥
 ١٩٤سورة البقرة اآلیة   ١٧٦
 ٣٦سورة التوبة اآلیة   ١٧٧
 ٩٤سورة النساء اآلیة   ١٧٨
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 )٥( اًء وَن َسوَ تَُكوُن وا َف رُ ا َكَف وَن َكمَ رُ وْ تَْكُف دُّوا َل اَء َحتَّٰى  ۖ◌ وَ یَ ِل َفَال تَتَِّخُذوا ِمْنُهمْ َأوْ
وا ِفي َسِبیِل اللَِّه  َهاِجرُ ُ مْ فَ  ۚ◌ ی وهُ َجْدتُمُ ُث وَ وهُمْ َحیْ اْقتُُل مْ وَ ا َفُخُذوهُ لَّوْ َال تَتَِّخُذوا  ۖ◌  ِإْن تَوَ وَ

ا َال َنِصیرً یا وَ ِل اقٌ  * ِمْنُهمْ وَ َنُهمْ ِمیَث یْ بَ َنُكمْ وَ یْ ٍم بَ ٰى َقوْ َل وَن ِإ ِصُل الَّ الَِّذیَن یَ وُكمْ  ِإ ُ َأوْ َجاء
وُكمْ َأوْ  اِتُل َق ُ مْ َأْن ی هُ ْت ُصُدورُ ُهمْ  َحِصرَ مَ وا َقوْ اِتُل َق ُ ُكمْ  ۚ◌ ی یْ ُهمْ َعَل َسلََّط وْ َشاَء اللَّهُ َل َل وَ

وُكمْ  ُل اتَ َق ِهمْ  ۚ◌ َفَل یْ ُكمْ َعَل َل اللَّهُ َل ا َجعَ مَ َفمَ َل ُكمُ السَّ یْ َل ا ِإ وْ أَْلَق وُكمْ وَ اِتُل َق ُ مْ ی وُكمْ َفَل ُل ِإِن اْعتََز َف
ِریُدوَن َأْن  * َسِبیًال  ى اْلِفتَْنِة َستَِجُدوَن آَخِریَن یُ َل دُّوا ِإ ا رُ ُهمْ ُكلَّ مَ مَ وا َقوْ ُن ْأمَ یَ وُكمْ وَ ُن ْأمَ یَ

ِكُسوا ِفیَها  ُث  ۚ◌ ُأرْ وهُمْ َحیْ اْقتُُل مْ وَ ُهمْ َفُخُذوهُ ِدیَ ُكفُّوا َأیْ یَ مَ وَ َل ُكمُ السَّ یْ َل وا ِإ ْلُق یُ وُكمْ وَ َِزُل ت عْ مْ یَ ِإْن َل َف
مْ  وهُ ِقْفتُمُ ْلَنا  ۚ◌  َث ِئُكمْ َجعَ ُأوَلٰ ِبیًناوَ اًنا مُ ِهمْ ُسْلَط یْ ُكمْ َعَل    ١٧٩  َل

)٦( ٍة ُوَّ َُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ق وا ل َِعدُّ ُكْم  َوأ ِ َوَعُدوَّ ِھ َعُدوَّ هللاَّ ِ َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِھُبوَن ب
َُمُھْمۚ   ُ َیْعل َُموَنُھُم هللاَّ ُوا َوآَخِریَن ِمْن ُدونِِھْم َال َتْعل ِ َوَما ُتْنفِق یِل هللاَّ ِ ُیَوفَّ  ِمْن َشْيٍء فِي َسب

َُمو ْنُتْم َال ُتْظل َ ْیُكْم َوأ َ ل ِ  ٦٠سورة االنفال  ١٨٠ إ

 

  .مقاتلة من یبدؤنا بالقتال  )١(
ال نعتـــدي علـــي أحـــد بـــالحرب أو القتـــال إّال إذا أضـــمر لنـــا الحـــرب فلنـــا أن  )٢(

 .نفاجأه والبد أن یجد فینا غلظة عند قتاله
خرجنــا مــن دیارنــا وأراضــینا ونســتردها ونخــرج مــن خــان العهــود نخــرج مــن أ )٣(

 .وأفسد في أوطاننا بالتخابر أو بالتواطئ مع عدونا
النقاتل عند المسجد الحرام وال في الشـهر الحـرام حتـي یبـدؤنا العـدو بالقتـال  )٤(

 .فیهما أو یستعد لقتالنا 
ف الدین رجـاء نقاتل من أراد فتنتنا في دیننا بتشویه الدین أو بنشر ما یخال )٥(

 .الفتنة كنشر مصاحف بها آیات محرفة وكل بحسب
                                                             

 ٩١و٩٠و  ٨٩سورة النساء اآلیة   ١٧٩
 ٦٠سورة االنفال اآلیة   ١٨٠
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 .أن نقاتل المشركین كافة كما یقاتلونا كافة فنتوحد علي قتالهم  )٦(
 .أن نسالم من سالمنا ونقاتل من خاننا وغدر بنا )٧(
 .أن نحافظ علي عهودنا وال ننقضها حتي ینقضوها )٨(
فعـل الجماعـات القتالیـه أن نعد للقتال ما یكفل لنا حربًا متكافئة ولیس كما ت )٩(

 .فیفجرون أنفسهم في عشرة فیقتل العدو من المسلمین ألفاً 
أن ننفق فـي سـبیل اهللا مـا یؤسـس جیشـًا قویـًا وجنـدًا علـي أعلـي مسـتویات  )١٠(

الكفاءة بأحدث األسلحة وكذلك في مجـال الـدفاع الفكـري فإنـه ال یقـل أهمیـة 
  .عن القتال الحربي بحال من األحوال

         
 

  ١٨١) :(صل اهللا علیه وسلمرسول اهللا قال ) ١(

، اهللا انطلقوا باسم (قال صل اهللا علیه وسلم و ) ٢(  
 ١٨٢ )ن اهللا یحب المحسنین إحسنوا أصلحوا و أوضموا غنامكم و   

   ١٨٣ )(وقال صل اهللا علیه وسلم ) ٣(

( علیه وسلم وقال صل اهللا) ٤(        
 (١٨٤  

                                                             
  ) بسند حسن(ي بي شیبة ومعجم الطبرانأ بنلنسائي والبیھقي ومسند اسنن ابن ماجة وسنن  ١٨١

  .)بسند حسن(بي شیبة أبي داود وسنن البیھقي ومصنف بن أنن س ١٨٢

  . ) سنده ضعیف(بي شیبة وأبن مصنف  ١٨٣

بي شیبة أبي یعلي في مسنده وبن أاحمد في مسنده والبیھقي في سننھ والبزار في مسنده و ١٨٤
  ) بسند حسن(والطبراني 
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تألفوا الناس وال : قال لهم بعثاً صلى اهللا علیه وآله وسلم إذا بعث  النبي وكان) ٥(
حمد بیده ما من أهل بیت مالذي نفس  فو، تغیروا على حي حتى تدعوهم إلى اإلسالم

توني بهم مسلمین إال أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم من وبر وال مدر تأ

  ١٨٥ )وتقتلون رجالهم

  )(١٨٦ )(  ونهي) ٦( 

إذا بعـث أمیـرًا علـي جـیش أوصـاه فـي  كـان رسـول اهللا :(( عن النعمان بن مقرن) ٧(
غـزوا بسـم اهللا فـي سـبیل ا: (خیـرًا وقـالن معه مـن المسـلمین خاصة نفسه بتقوى اهللا وم

 ، قاتلوا من كفر باهللا اهللا
- أو خـالل – 

 : ،خبـرهم إن فعلـوا والتحول من دارهم إلـي دار المهـاجرین، وا
ن أبـوا أن یتحولـوا فـأخبرهم  ذلك فإن لهـم مـا للمهـاجرین وعلـیهم مـا علـي المهـاجرین، وإ
أنهــم یكونــون كــأعراب المســلمین یجــري علــیهم مــا یجــري علــي األعــراب، لــیس لهــم فــي 

ذا ، ، الغنیمة والفيء شيء إال أن یجاهـدوا وإ
فـال تجعــل لهـم ذمــة اهللا وال ؛ ادوك أن تجعـل لهــم ذمـة اهللا وذمـة نبیِّــهحاصـرت حصـنًا فــأر 

ألنكـم إن تخفـروا ذمـتكم وذمـم أصـحابكم ؛  ذمة نبیِّـه،
ذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك أن تنـزلهم  خیر من أن تخفروا ذمة اهللا وذمـة رسـوله، وإ

                                                             
لعلیة البن حجر وفي سنده ضعف اال أن لھ رواه الحارث في مسنده وتاریخ دمشق والمطالب ا ١٨٥

  .شواھد من وصایا الرسول تشھد لھ

   صحیح البخاري ١٨٦



- ١٢٨ - 

فإنـك ال تـدري أتصـیب حكـم اهللا ،   علي حكم اهللا فال تنزلـوهم،
١٨٧))فیهم أم ال 

: عنه لجیوشه اهللا ومن وصایا عمر بن الخطاب رضي ) ٨( 
( ١٨٨  

كان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إذا بعث أمراء الجیوش أوصاهم بتقوى اهللا، ثم و 
باسم اهللا ، وعلى عون اهللا ، وامضوا بتأیید اهللا بالنصر ، : (یقول عند عقد األلویة

ِحبُّ {لوا في سبیل اهللا من كفر باهللا وبلزوم الحق والصبر ، فقات َ َال یُ نَّ اهللا تَُدوا ِإ َال تَعْ وَ
تَِدیَن  عْ ، وال تُسرفوا عند الظهور  ، ال تجبنوا عند اللقاء ،  ١٨٩}اْلـمُ

 ، 
وال تغلُّوا عند الغنائم ونزِّهوا الجهاد عن عرض الدنیا ، وأبشروا بالرباح في البیع الذي . 

   ١٩٠)بایعتم به ، وذلك هو الفوز العظیم 

علي ان ولجنوده بن أبي سفیعنه لزید اهللا ومن وصایا أبو بكر الصدیق رضي ) ٩( 
(  الشام

( ١٩١   

 

                                                             
 .رواه الترمذي ١٨٧
 ).بسند حسن(سنن سعید ابن منصور ومصنف ابن ابي شیبة واتحاف المھرة  ١٨٨

  ١٩٠سورة البقرة اآلیة   ١٨٩
  ١٠٧ص  ١عیون األخبار البن قتیبة ج  ١٩٠
 ).بسند حسن(موطأ مالك  ١٩١
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یوصون جنودهم   نوالراشد وخلفاؤه یه وسلمصل اهللا علهكذا نري وصایا النبي ** 
طفال والمدبرون والجرحي والفالحین والمسالمین وینهونهم ألبعدم قتل الكبار والنساء وا

ویحذرونهم من  الخ..و عقر الدوابأغراق إو أو حرق أنواعه من هدم بأعن التخریب 
  الخ.....المثلي والغدر والغل والعدوان 

 

 

 

یا النبویة ویكفیك النظر علي االنترنت فالقوم ال یخفون تلك األعمال المنافیة للوصا** 
رهاب العدو وال أدري متي كان إرهاب العدو یفلح علي غیر إبل یتباهون بها باسم 

  !!!!!!!!!!؟ صحابهأو  صل اهللا علیه وسلم وهدي النبي سالممنهج اإل

لقد تسببت داعش وغیرها من جماعات القتال التكفیریة في إیصال صورة مشوهة ** 
الناس أن اإلسالم دین القتل وال حول وال  عن الجهاد والقتال في اإلسالم ، حتي ظن

  .قوة اال باهللا

ونذّكر داعش والعالم كله بشيء من رحمة الحبیب تجاه من آذوه وقتلوا أصحابه ** 
وأخرجوه من بلده وداره ومنعوا حریته في نشر دینه بسالم وحاربوه وكادوا له المكائد 

في وجس ال یظن إال الهالك في  حتي خزلهم اهللا ونصره علیهم فدخل مكة فاتحًا والكل
نفسه وأهله وداره وجمیع ما یملك فقد حان وقت اإلنتقام لمحمد في ظنهم ومع ذلك قال 

ن  صل اهللا علیه  ما تدل علي أن هذا النبيدلت فإنلهم كلمته الشهیرة البلیغة التي وإ
  : الواقعة موالیك .لناس إّال رحمة بهم ورحمة للعالمینلما جاء  وسلم
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: یا أهل مكة أو یا معشر قریش  (ال صل اهللا علیه وسلم یوم دخل مكة فاتحًا ق*** 
: قال  ٠خیرًا أخ كریم وابن أخ كریم : ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا 

 (   

ابن أخ ، : نقول : ما تقولون وما تظنون ؟ قالوا (قال صل اهللا علیه وسلم و *** 
أقول كما قال : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم  ٠یم وابن عم ، حلیم ، رح

: یوسف   (  فخرجوا : قال

  ) كأنما نشروا من القبور، فدخلوا في اإلسالم

 


        

 

صلى اهللا علیـه وسـلم عائشة زوج النبي أن عروة بن الزبیر حدثني اب ابن شهعن ) ١(
م یا رسول اهللا هـل أتـى علیـك یـوم كـان حدثته أنها قالت لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسل

أشــد مــن یــوم أحــد فقــال لقــد لقیــت مــن قومــك وكــان أشــد مــا لقیــت مــنهم یــوم العقبــة إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كـالل فلـم یجبنـي إلـى مـا أردت فانطلقـت وأنـا 
ــد  ــإذا أنــا بســحابة ق ــب فرفعــت رأســي ف ــم أســتفق إال بقــرن الثعال ــى وجهــي فل مهمــوم عل

ظلتني فنظرت فإذا فیها جبریـل فنـاداني فقـال إن اهللا عـز وجـل قـد سـمع قـول قومـك لـك أ
                                                             

 وحتي ال نتھم بنقل المرسل انظر الروایة التالیة لھا  رده ابن إسحاق في  السیرةأو ١٩٢

 )بسند حسن(السنن الكبري للبیھقي وفي دالئل النبوة وأخرجھا ابن ابي الدنیا وغیرھم  ١٩٣
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وما ردوا علیك وقد بعث إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم 


  ،  فقال له رسول
: اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

 

فكیــف ، ك وبمــن آذوك واجتمعــوا علــي قتلــك ئرحمتــك  یــا رســول اهللا بأعــداهــي هــذه ** 
   !!!!!ورحمتك ؟ علي نهجها من سیرتكداعش ومن  هي هي رحمتك بأمتك وأین

 

ُ علیـه وسـلَّم فقـال )١( یُل بُن عمٍرو إلـى النبـيِّ صـلَّى اهللا َكـْت،  :جاء الطَُّف إن َدوًسـا قـد هَل
ْت،     )وأِت بهم عَصْت وأبَ

غزونا مع رسول اهللا  صلى اهللا علیه  :رضي اهللا عنه  قال  د اهللاجابر بن عب عن)٢(
ل نجد، فأدركنا رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم في واد كثیر العضاه  وسلم  غزوة ِقبَ

، فنزل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم تحت شجرة فعلق سیفه )شجر فیه شوك(
فقال : لون بالشجر، قالوتفرق الناس في الوادي یستظ: بغصن من أغصانها، قال

، فاستیقظت  ، فأخذ السیف إن رجال أتاني وأنا نائم: رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم
من یمنعك : ، فقال لي ، فلم أشعر إال والسیف صلتا في یده وهو قائم على رأسي

، فشام  اهللا: قلت: ، قال ؟ من یمنعك مني: ، ثم قال في الثانیة اهللا: قلُت : مني؟، قال

                                                             
  صحیح مسلم  ١٩٤
  صحیح البخاري  ١٩٥
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فها هو ذا جالس، ثم لم یعِرض له رسول اهللا  صلى اهللا علیه  )رده في غمده ( لسیفا
 )١٩٦ وسلم ولم یعاقبه وجلس

: كن كخیر آخذ، فقال صلى اهللا علیه وسلم : فقال األعرابي  أحمد وفي روایة اإلمام
كَ  ال: ؟، قال أتشهد أن ال إله إال اهللا مع قوم  ، وال أكوَن  ، ولكني أعاهُدك أن ال أقاِتَل

  ) اسقد جئتُكم من عنِد خیر الن: ، فقال ، فخلى سبیله، فذهب إلى أصحابه یقاتلونك

   .وهذه هي رحمته بالمخالفین لهدیه والمحاربین لهالرؤف الرحیم  نبيهذا هو ال

  هل أنتم عن الذبح والقتل منتهون ؟و هل أنتم بهدیه مقتدون ؟ و فهل انتم منتهون ؟ 

 )قومي فإنهم ال یعلمون اللهم أهد( لهم أدعوك بدعوة نبیكال

 


 

 ) َا َأیَُّها الَِّذیَن آم مُ یَ لُّوهُ ا َفَال تُوَ وا َزْحًف رُ ِقیتُمُ الَِّذیَن َكَف َذا َل وا ِإ ُن
ارَ  اَء ِبَغَضٍب  )*( اْألَْدبَ ْد بَ َق ٰى ِفَئٍة َف َل تََحیًِّزا ِإ ِقتَاٍل َأوْ مُ ا لِ ًف تََحرِّ الَّ مُ هُ ِإ رَ ُ ِئٍذ ُدب مَ وْ یَ لِِّهمْ  وَ ُ ْن ی مَ وَ

اهُ َجَهنَّمُ  ْأوَ مَ ِبْئَس الْ  ۖ◌ ِمَن اللَِّه وَ ِصیرُ وَ  ١٩٧)مَ 

ال یولوهم أفى هاتین اآلیتین، یأمر اهللا المؤمنین بالصمود أمام الكفار المحاربین ، و ** 
 .ال لخطة حرب تتطلب ذلك إدبار األ

                                                             
  صحیح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري  ١٩٦
  ١٦و ١٥سورة األنفال اآلیتان   ١٩٧
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 ) ْلَُّكم عَ ا َل وا اللََّه َكِثیرً اْذُكرُ تُوا وَ ُ ب ِقیتُمْ ِفَئًة َفاْث َذا َل وا ِإ ُن ا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ َ ی
 ِ تَْذَهَب ِریُحُكمْ  * ُحوَن تُْفل وا وَ تَْفَشُل َال تََناَزُعوا َف هُ وَ ُسوَل رَ وا اللََّه وَ ُ َأِطیع وا  ۖ◌ وَ اْصِبرُ نَّ  ۚ◌ وَ ِإ

اِبِریَن  َ الصَّ ع  ١٩٨ ) اللََّه مَ 

وان یذكروا اهللا . فى هاتین اآلیتین ، یأمر اهللا المؤمنین بالثبات عند لقاء العدو** 
 .واال یتنازعوا وان یصبروا  كثیرًا وان یطیعوا اهللا ورسوله

  ) َْأْنتُم اَناِتُكمْ وَ وا َأمَ تَُخوُن الرَُّسوَل وَ وا اللََّه وَ وا َال تَُخوُن ُن ا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ یَ
وَن  مُ َل ١٩٩ )تَعْ 

سرار الحربیة وان یصونوا تلك یفشوا األ ن الأیأمر اهللا المؤمنین  الكریمة في هذه اآلیة
 .لك خیانة وتسمیها الدول الحدیثة خیانة عظمي یعدم صاحبهافت مانةاأل

)  وا َهاِجرُ ُ ٍء َحتَّٰى ی ِتِهمْ ِمْن َشيْ َالیَ ُكمْ ِمْن وَ ا َل وا مَ َهاِجرُ ُ مْ ی َل وا وَ ُن الَِّذیَن آمَ  ۚ◌ وَ
ٍم بَ  ٰى َقوْ الَّ َعَل ُكمُ النَّْصرُ ِإ یْ َل وُكمْ ِفي الدِّیِن َفعَ إِِن اْستَْنَصرُ اٌق وَ َنُهمْ ِمیَث یْ بَ َنُكمْ وَ ا  ۗ◌ یْ اللَّهُ ِبمَ وَ

وَن بَِصیرٌ  ُل مَ ٢٠٠ )تَعْ 

ن أال إن ینصروا من استنصروهم في الدین أمر اهللا المؤمنون أفي هذه اآلیة ی** 
 .محاربتهم  جاز دهمها عیكون القتال ضد قوم بیننا وبینهم میثاق ، فان خانو 

  ) ِهُمْ َال الَِّذیَن َعاَهْدَت م رٍَّة وَ ُضوَن َعْهَدهُمْ ِفي ُكلِّ مَ ْنُق مَّ یَ ْنُهمْ ُث
وَن  تَُّق وَن  * یَ كَّرُ ذَّ لَُّهمْ یَ عَ ُهمْ َل ْن َخْلَف ْد ِبِهمْ مَ ِب َفَشرِّ نَُّهمْ ِفي اْلَحرْ َف َق ا تَْث ِإمَّ ا تََخاَفنَّ  * َف إِمَّ وَ

اٍء  ِهمْ َعَلٰى َسوَ یْ َل اْنِبْذ ِإ اَنًة َف ٍم ِخیَ ِحبُّ اْلَخاِئِنیَن  ۚ◌ ِمْن َقوْ نَّ اللََّه َال یُ ٢٠١ )ِإ 
                                                             

  45سورة األنفال اآلیتان   ١٩٨
  ٢٧سورة األنفال اآلیة   ١٩٩
  ٧٢سورة األنفال اآلیة   ٢٠٠
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ن یا بالذین یخونون عهدهم مع المؤمنفي هذه اآلیة یخبر اهللا المؤمنون أن یشردو ** 
حتي یكونوا عبرة لغیرهم ، وعلي فرض دخول بلد یخشي من اهلها خیانة عهدهم بعد 

 .لمثل تلك الخیانة ویستعدوا اخبارهم بذلك ویتبینو إیؤكد ذلك فعلي المؤمنین  وصول ما

)  وَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه ُ ِهب ِل تُرْ اِط اْلَخیْ ِمْن ِربَ تُمْ ِمْن ُقوٍَّة وَ عْ ا اْستََط ُهمْ مَ ِعدُّوا َل َأ وَ
ُهمْ  مُ َل عْ وَنُهمُ اللَّهُ یَ مُ َل آَخِریَن ِمْن ُدوِنِهمْ َال تَعْ ُكمْ وَ َعُدوَّ ٍء فِ  ۚ◌ وَ وا ِمْن َشيْ ا تُْنِفُق مَ ي َسِبیِل وَ

وَن  مُ َأْنتُمْ َال تُْظَل ُكمْ وَ یْ َل فَّ ِإ وَ ُ ٢٠٢ )اللَِّه ی 

بإعداد یرهب ویخیف أعداء ن أن یستعدوا للحرب یمر اهللا المؤمنأفي هذه اآلیة ی** 
  .وان ینفق المؤمنون في سبیل ذلك لوجه اهللا تعالي اإلسالم فال یتجرأوا علي حربنا،

 ) ِ إِْن َجَنُحوا ل ى اللَِّه وَ ْل َعَل كَّ تَوَ َها وَ اْجَنْح َل ْلِم َف نَّهُ هُوَ السَِّمیعُ  ۚ◌ لسَّ ِإ
یمُ  لِ ٢٠٣) اْلعَ 

 ن استسلم العدو لهم إیكونوا علي استعداد للسلم  مر اهللا المؤمنون أنأفي هذه اآلیة ی*

 ه في أقواله من قتل النفس بغیر نا اهللا تعالي في كتابه ورسوللطالما حذر

ن  الحق توعد اهللا من یقتل النفس المؤمنة  لقد، و؟كانت كافرة فما بالنا بنفس مؤمنةوإ
وراق التالیة لقائها للسالم وفي األ إحتي ولو كان إیمانها ال یتعدي نطقها بالشهادة أو 

ن صلت وصامت  ذلك لعل اهللا یهدي بها قومًا رأوبین شیئًا من أس قتل النفس وذبحها وإ

  . ما استخفاف والحق أن ذلك كان دائمًا منهج الخوارجواستخفوا بالشهادة أی

 
                                                                                                                                                                 

  ٥٦سورة األنفال اآلیة   ٢٠١
  ٦٠سورة األنفال اآلیة   ٢٠٢
  ٦١سورة األنفال اآلیة  ٢٠٣
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رأیت بأم عیني فدیوهات صوتًا وصورة لتنظیم داعش والنصرة یذبحون فیها العباد 
أو غیر  ي ال یظن أحدًا أنهم سفاحونحت ویهللون ویكبرون إعالمًا علي أنهم مسلمون

ینطق الشهادة ومع رؤیة أسیر لهم هو لهذه المذابح  حزناً  ذلك ، ولكن الذي زاد حزني
هو  ینتللشهاده بعد نطق، واألعجب من ذبحه  یندتهالشا همدعتر م وله ذلك ذبحو 

نما  ذبحوهأن الذین إدعاء بعض المواقع المؤیدة لداعش   هةجبلیسوا من داعش وإ
برأكم من ذلك الفعل ت واإذًا أعلن داعشول مونقول له، !لتشویه صورة المجاهدین النصرة

  .فاعلوه هم من ذلك ألنهم  ارأو لن یتبأنهم  أقول لتلك المواقع الحقو ! ؟الغیر إسالمي

ولیس لقتلهم وذبحهم لهیة لرحمة الخلق ولیس إلبادتهم، لقد جاءت كل الرساالت اإل  
ءت كل الرساالت لیعلم الخلق أن هناك ربًا واحدًا لهم یجب أن لقد جا، إن لم یؤمنوا 

إّال أن بعضها حرف وبعضها ، إلرساء قواعد العدل بین الخلق دون تفریق ، و یعبدوه
وكانت الرساالت لبالد خاصة وعباد مخصوصین ، الخ ....تشدد وبعضهااندثر وبعضها 

ح لكل زمان ومكان ، جاء ناسخًا فجاء اإلسالم للعالم كله رحمة للعالمین بقوانین تصل
ومنقحًا ومصححًا وموضحًا فكان سهًال جمیًال جلیًال ال یعرف العصبیة وال العرقیة وال 

  .وال الجماعات وال یعرف التناحر والبغي واإلثم والعدوان ةالتعصب وال التحزب وال الفرق

والفقراء ومنصفًا  ولعل أكثر ما تمیز به هو الرحمة المطلقة فجاء مدافعًا عن الضعفاء
أیضًا لألغنیاء واألقویاء ، وما یخصنا بیانه هو دفاعه عن كل من قال ال اله اال اهللا 
أي كل من أسلم صادقًا كان أم منافقًا فیما ادعاه ، وجاء مدافعًا عن كل من القي 
السالم عرفناه أم لم نعرفه من قبل في حرب كنا أم في سالم ، جاء ذلك في الكتاب 
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یح السّنة النبویة بكثرة ، ولكن من یسمع ومن یقرأ ومن یؤمن من هؤالء وفي صح
  .المتشددین المخالفین كالم ربهم وسنة نبیهم متبعین هواهم ونهج التتار وسنة العجم

  .وسنذكر فیما یلي طرفًا منها حتي ال یكون كالم مرسل فنعیب علي القوم ونفعل فعلهم

  

ُنوا  ل تعاليقا) ١(  ِ َفَتَبیَّ یِل هللاَّ ِ َذا َضَرْبُتْم فِي َسب ِ َِّذیَن آَمُنوا إ َھا ال یُّ َ    ٢٠٤َیا أ

صل اهللا مر رجل من سلیم على نفر من أصحاب رسول اهللا : وعن ابن عباس قال 
ومعه غنم  علیه وسلم    

  یا أیها (غنمه واتوا بها رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم فانزل اهللا تعالى واخذوا
ا فتبینو الذین آمنوا إذا ضربتم فى سبیل اهللا 

.( ٢٠٥ 

  

ِن ا) ٢( ِن َعِدىِّ بْ ِد اللَِّه بْ یْ ا وعن ُعبَ یًف َكاَن َحلِ ٍرو اْلِكْنِدىَّ ، وَ َن َعمْ اِر َأنَّ اْلِمْقَداَد بْ ْلِخیَ
ُسوِل اللَّهِ  عَ رَ ا مَ ْدرً ْن َشِهَد بَ َكاَن ِممَّ ةَ ، وَ ِنى ُزْهرَ بَ اَل  صل اهللا علیه وسلم لِ هُ َأنَّهُ َق رَ َأْخبَ

ُسوِل اللَّهِ    ، - صل اهللا علیه وسلم - لِرَ
  .  ُسوَل اللَِّه ا رَ یَ

ُسوُل اللَّهِ  اَل رَ َق َها َف اَل َد َأْن َق عْ ُسوَل . »    - صل اهللا علیه وسلم - بَ ا رَ اَل یَ َق َف
َها  عَ ا َقَط َد مَ عْ اَل َذلَِك بَ َدىَّ ، ثُمَّ َق ْحَدى یَ َ ِإ ع نَّهُ َقَط ُسوُل اللَّهِ . اللَِّه ، ِإ اَل رَ َق صل اهللا  َف

                                                             
  ٩٤سورة النساء اآلیة  ٢٠٤
  )بسند حسن( الترمذي واحمد في مسنده وابن حبان في صحیحھ ٢٠٥
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  ، » - علیه وسلم
  اَل   ٢٠٦ )الَِّتى َق

  

ُسوُل اللَّهِ )٣( َنا رَ َث عَ اَل بَ َة َق بَ ِن َأِبى َشیْ َهَذا َحِدیُث ابْ ٍد وَ ِن َزیْ َة بْ صل اهللا علیه  َعْن ُأَسامَ
اِت ِمْن ُج  وسلم  َق َنَة ِفى َسِریٍَّة َفَصبَّْحَنا اْلُحرَ  َهیْ

لنَِّبىِّ  تُهُ لِ َذَكرْ َ ِفى َنْفِسى ِمْن َذلَِك َف َقع ُسوُل اللَّهِ  صل اهللا علیه وسلم  َفوَ اَل رَ َق صل اهللا  َف
اَل  .)  (علیه وسلم  ُسوَل اللَِّه َق ا رَ ْلُت یَ ُق

  اَل َها َأمْ الَ  (َق اَل مَ َأَق َل ْقَت َعْن َقْلِبِه َحتَّى تَعْ َال َشَق َها َعَلىَّ َحتَّى ). َأَف رُ َكرِّ ُ اَزاَل ی َفمَ
ِئذٍ  مَ وْ ُت یَ مْ ُت َأنِّى َأْسَل نَّیْ ٌد ..تَمَ اَل َسعْ َق اَل َف َأَنا َق اوَ ْسلِمً اللَِّه َال َأْقتُُل مُ هُ ُذو  وَ ْقتَُل َحتَّى یَ

نِ  یْ َط ُ َة َقالَ . اْلب ِنى ُأَسامَ عْ ِل اللَّهُ  یَ ُق مْ یَ ُجٌل َأَل اَل رَ ُكوَن (َق یَ وهُمْ َحتَّى َال تَُكوَن ِفتَْنٌة وَ اِتُل َق وَ
لَّهِ  ْلَنا َحتَّى َال تَُكوَن ) الدِّیُن ُكلُّهُ لِ اتَ ْد َق ٌد َق اَل َسعْ َق وا  َف اِتُل َك تُِریُدوَن َأْن تَُق ُ َأْصَحاب َأْنَت وَ ِفتَْنٌة وَ

   .٢٠٧)َحتَّى تَُكوَن ِفتَْنةٌ 

  

تُمْ ِفي َسِبیِل : ( روى الطبري في تفسیر قوله تعالى) ٤(  بْ َذا َضرَ وا ِإ ُن ا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ یَ
وا لِمَ  وُل َال تَُق وا وَ یَُّن تَبَ ا اللَِّه َف اِة الدُّْنیَ َض اْلَحیَ وَن َعرَ تَُغ ْؤِمًنا تَبْ ْسَت مُ ُكمُ السََّالمَ َل یْ َل ى ِإ ْن َأْلَق

نَّ اللََّه َكا وا ِإ یَُّن تَبَ ُكمْ َف یْ نَّ اللَّهُ َعَل ُل َفمَ بْ ٌة َكَذلَِك ُكْنتُمْ ِمْن َق َاِنمُ َكِثیرَ غ ِعْنَد اللَِّه مَ ا َف َن ِبمَ
ا وَن َخِبیرً ُل مَ اهللا صلى اهللا علیه وسلم أرسل سریة تقاتل المشركین وفي أن رسول  )تَعْ

سریته رجل اسمه محلم بن الصعب بن جثمامة، فمر بالسریة رجل، 

                                                             
 صحیح البخاري ٢٠٦
 )) .من سورة النساء٩٤اآلیة . ((واللفظ لمسلم  مسلمي والبخارصحیح   ٢٠٧
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      وكان بین هذا الرجل وبین
محلم بن الصعب إحن وثارات في الجاهلیة،      

علیه الصالة والسالم -فأخبر الرسول- 
 فاشتاط غضبا، وامتأل حزنا قال ابن عمر : 

     صلى اهللا  -فذهب القاتل محلم إلى الرسول
صلى  - فرفع الرسول. استغفر لي یا رسول اهللا: وجلس بین یدیه وقال -معلیه وسل

ثالث مرات، فقام محلم " اللهم ال تغفر لمحلم: "یدیه مغضبا وقال - اهللا علیه وسلم
یمسح دموعه بردائه ثم تمرض ومات بعد أیام، فأتى الصحابة یدفنونه، كلما دفنوه في 

األرض تقبل شرا منه، ولكن (لیه وسلم أن قبر لفظه القبر، فأخبر الرسول صلى اهللا ع
 ٢٠٨)اهللا أراد أن یعظكم

  

فقام رجٌل غائرُ  –في حدیث الخوارج  -رضي اهللا عنه-وعن أبي سعید الخدري ) ٥( 
ر اإلزار  العینین مشرف الوجنتین ناشزُ  وهو  –الجبهة َكُث اللحیة محلوُق الرأس مشمَ

یا رسول : فقال  –مي كما جاء مصرحا في روایة أبي سعید أیضا ذو الخویصرة التمی
ثم ولى : قال" أولست أحق أهل األرض أن یتقي اهللا ؟! ویلك: " فقال! اتق اهللا ! اهللا 

قال   الرجل ، 

صّل یقول بلسانه مالی: خالد    :)فقال رسول اهللا. س في قلبهوكم من مُ
 ٢٠٩ 

                                                             
 ووردت بروایات مختلفة كثیرة في سنن ابي داود ومسند احمد وغیرھما بسند حسن ٢٠٨

 صحیح البخاري ومسلم ٢٠٩
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في  عن عبید اهللا بن عدي بن الخیار أن رجَال من األنصار حدثه أنه أتى النبي ) ٦(
ه   ،مجلس فسارّ


 ٢١٠ 

  

رضي اهللا -خالد بن الولید  بعث النبي: عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال ) ٧( 
ة فدعاهم إلى اإلسالم إلى بني جذیم-عنه       


   

 ى قدمنا على النبي حت  فذكرناه " :
 ٢١١ 

  

إذا بعث السریة  كان النبي : عن عصام المزني رضي اهللا تعالى عنه قال) ٨( 

 ٢١٢)(: یقول

  

                                                             
ً ومالك في الموطأ وابن حبان .ترتیب المسند"رواه الشافعي في  ٢١٠ وشعب اإلیمان للبیھقي مرفوعا

 .رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح: ي مجمع الزوائد وقال الھیثمي ف.في صحیحھ

 صحیح البخاري  ٢١١

 رواه أحمد في المسند ٢١٢
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 (: قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال) ٩(
 ٢١٣ )ال نكْفره بذنب وال نخرجه من اإلسالم بعمل  

  

ال  : ( قال عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن النبي ) ١٠(
  ٢١٤)  تكفروهم بذنب ، فمن كفر أهل ال إله إال اهللا فهو إلى الكفر أقرب

  


 

 

      
 


 

 

 
                                                             

 سنن أبي داود باب الجھاد ٢١٣

 الطبراني في معجمھ ٢١٤
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، (طالب، فقال  على عمه أبيدخل رسول اهللا ) ١( َأْي َعمِّ   
".  َیَّة ُن َأِبي ُأمَ ُد اللَِّه بْ َعبْ و َجْهٍل وَ ُ اَل َأب َق َغُب َعْن : َف الٍِب، تَرْ ا َط ا َأبَ یَ

طَّلِِب؟ ِد اْلمُ      ٢١٥)ِملَِّة َعبْ

ِضيَ اللَّ ) ٢( َسلَّمَ ( هُ َعْنهُ َقالَ عن أَنٍس رَ ِه وَ یْ ْخُدمُ النَِّبيَّ َصلَّى اللَّهُ َعَل ُهوِديٌّ یَ َكاَن ُغَالمٌ یَ
هُ َأْسلِمْ ، فَ  اَل َل َق ْأِسِه َف َد ِعْنَد رَ عَ َق وُدهُ َف ُ ع َسلَّمَ یَ ِه وَ یْ َأتَاهُ النَِّبيُّ َصلَّى اللَّهُ َعَل ِرَض َف َنَظرَ َفمَ

ُهوَ ِعْنَدهُ  ى َأِبیِه وَ َل َج النَِّبيُّ  ِإ مَ َفَخرَ َأْسَل َسلَّمَ َف ِه وَ یْ اِسِم َصلَّى اللَّهُ َعَل ا اْلَق ُه َأِطْع َأبَ اَل َل َق َف
ُهوَ  َسلَّمَ وَ ِه وَ یْ     ٢١٦ )َصلَّى اللَّهُ َعَل

ِه أن یزید بن ركا:( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٣( یْ نة صارع النبي َصلَّى اللَّهُ َعَل
َسلَّمَ فصرعه النبي ثالث مرات : ، كل مرة على مائة من الغنم فلما كان في الثالثة قال وَ

وأنا  .، وما كان أحد أبغض إلي منك یا محمد ما وضع ظهري إلى األرض أحد قبلك
 .٢١٧ )أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا 

 

  لي جهنم وكونوا إرسالهم إ هالك المخالفین لكم و إونقول لهؤالء تخلوا عن تمنیكم
خراجهم من الظلمات الي إ یمان و لي اإلإنقاذ الناس من الكفر إكنبیكم هدفكم األول هو 

  .موت خراجهم من الظلمات الي جهنم وال من الحیاة الي الإالنور ولیس 
                                                             

 صحیح البخاري ٢١٥

 صحیح البخاري ٢١٦

 .وقال في ارواء الغلیل مرسل صحیح ..أبو بكر الشافعي بإسناد جید الفوائد  ٢١٧
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ال تجعلوا هدفكم الوحید هو القتل والذبح والهالك للعدو بل تمنوا له اإلیمان له ** 
وادعوه الیه وبینوا له فایمان رجل واحد خیر لكم واغیظ عند اهل الكفر من إهالك ألف 

  .كافر محارب منهم

فساد في وال تظنوا یومًا أن اإلسالم سینتشر بالقتل واالرهاب والتخویف والتفجیر واإل** 
  .األرض هیهات هیهات حتي یدخل الجمل في ثم الخیاط ولن یدخل إذًا أبدًا 

ا (قال تعالي  ِض ُكلُُّهمْ َجِمیعً ْن ِفي اْألَرْ َن مَ بَُّك َآلمَ وْ َشاَء رَ َل ُ النَّاَس َحتَّٰى  ۚ◌ وَ َأْنَت تُْكرِه َأَف
ْؤِمِنیَن  وا مُ ُكوُن كونوا مؤمنین بل وعلي فرض إسالم الناس بطریق االرھاب فلن ی )یَ

 .، فاتقوا هللا في العباد والبالد وعودوا الي دین ربكم ومنھج نبیكم% ١٠٠منافقین 

 

 

لقد كتب هذا الكتاب للرد علي من یقول أن ذبح العباد عمومًا واألسري خصوصًا 
 صل اهللا علیه وسلم وفي األوراق اهللا وسنة رسول اهللا كتابجاء في كین كالبهائم بالس

التالیة سنتحدث عن شيء من حقوق األسري ونري ماذا قال اهللا فیهم وبماذا أوصي 
  .حتي ال یقول قائل بعد الیوم إنما نذبحهم ونقتلهم لوجه اهللا فیهمرسوله وخلفاؤه 
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البشریَّة من المعامالت الهمجیة التي تتبع مع األسري الي  جاء اإلسالم لیحوللقد 
حالة من اإلنسانیة ووضع لألسیر حقوقًا لم یهتم بها أحد قبل اإلسالم واستحق اإلسالم 
السبق فیها علي جمیع الدیانات التي فاقت األمم الملحدة وحشیة حیث نادت بذبح 

بادتهم عن بكرة أبیهم  متفوقًا في هذا المجال حتي ظهرت ، وظل اإلسالم !! األسري وإ
جمعیات حقوق اإلنسان وأقتبست من أنواره الكثیر والكثیر وعلي حین غرة ظهرت 
خوارج العصر ضاربة بكل تعالیم اإلسالم السمحة وكل توجیهاته ووصایاه مع األسیر 
عرض الحائط مدعیة أن الذبح وقتل األسري والتمثیل بجثثهم من اإلسالم وال أقول 

وأفتروا وجاؤا ببهتان عظیم ولكن أقول أخطأوا وضلوا وظلموا وأفسدوا وشوهوا  كذبوا
وا اإلسالم من رحمانیته التي تمیز بها عن الیهودیة والتتاریة جردتعالیم االنسان و 

والعجمیة الوحشیة وسیتضح في هذا البحث صدق هذا الكالم كما سیتضح تمامًا في 
ومن علي نهجها وبین نهج التتار وسنة العجم المقارنة التي وضعت بین أفعال داعش 

  .وستكون الغلبة لإلسالم ال محالة وسینكشف قول الزور من قول النور ان شاء اهللا

:   ا ِفَداًء إِمَّ ُد وَ عْ نا بَ ا مَ ِإمَّ    ٢١٨َف

ة یة منسوخة في مذهب جماعة من العلماء، وبه قال مجاهد وقتادن هذه اآلأ الواق
ُث (والسدى وابن جریج وجماعة من أهل الكوفة، قالوا نسختها  ْشِرِكیَن َحیْ وا اْلمُ اْقتُُل َف

مْ  وهُ َجْدتُمُ ، وقالوا المن والفداء نسخا فإنهم ال یفادون وال یرسلون ویثخن فیهم القتل، ) وَ
ما أن یسترقوا، أما  وهو مذهب أبي حنیفة وأصحابه ویرون أن األسرى إما أن یقتلوا وإ

                                                             
  .٤سورة محمد آیة  - ٢١٨
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المن والفداء المذكوران في االیة فنزل ذلك في یوم بدر ثم نسخ، وهذا ما اختاره اإلمام 
  .النسفي الذي یرى أن المن والفداء منسوخان

  .قال ابن سالمة االیة منسوخة نسختها ایه السیف ویرى أن المن والفداء منسوخ

ُث (وقال الجصاص منسوخة نسختها  ْشِرِكیَن َحیْ وا اْلمُ اْقتُُل مْ َف وهُ َجْدتُمُ   )وَ

آیة مقطوع عن سیاقه الذي  من بجزء(ستدل بالنسخ استدل اكل من أن وكما نري ** 
والحق انه ال یوجد تعارض بین ، ومفاهیم ال حجج ، وكلها أراء ال أدلة  )انزل فیه

   .خراآلیتین یوجب نسخ احدهما لآل

ة القتال والمجاهدة، فاآلیة من سورة التوبة تحض على قتال المشركین فهى تتناول حال
وآیة سورة محمد تتناول ما بعد انتهاء القتال، وأخذ األسرى فقتال المشركین عاما وحال 

العربي وغیره من العلماء  والعام ال ینسخ الخاص، ولهذا أنكر ابن ، األسرى خاصا
  .یة ورأوا إحكامها الن شروط النسخ غیر متوفرة فیهاآلن القول بنسخ ایالكثیر 

النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع : االصطالحي للنسخ عرفه اآلمدى قائالً المعنى و 
رفع حكم : نهأوعرفه الشوكاني ب . من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق

  .شرعي بمثله تراخیه عنه، ومعناه إزالة حكم شرعي بحكم آخر متأخر عنه

:((قال السیوطي قال ابن الحصار
     (( وقد أشرنا سابقًا إلي أنه ال یكفي
  . النقل الصحیح بل البد أن یكون المنقول متواترا 

ــألن (تخییــر بــین واجبــین فاآلیــة ***  القــول بالنســخ ال یصــح لعــدم و ) ا تفیــد الحصــرإمّ
   )آیة القتال وهذه اآلیة( ة الجمع بین اآلیتینمكانیإوجود التعارض مع 
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وبما أن الجمع بین . أقول وبما أن شرط التواتر لم یرد في هذه اآلیات بالنسخ *** 
  .فالقول بالنسخ مثل السراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. آیة السیف وآیة الفداء ممكن 

 

اتفق الفقهاء علي أنه ال یجوز لواحد من المجاهدین قتل أسیره بنفسـه، ولـیس وقد** 
   ٢١٩. ، إال إذا خیف ضرره ، وأمره مفوض إلي اإلمام لغیر من أسره قتله

   ٢٢٠)ال یتعاطي أحدكم أسیره فیقتله:(  لقول رسول اهللا

 قال تعاليعلي معاملته أفضل معاملة ف سالم قتل األسیر فقط بل حثولم یحرم اإل** 
ا  عن معاملة األسیر َأِسیرً ا وَ ِتیمً یَ ى ُحبِِّه ِمْسِكیًنا وَ امَ َعَل وَن الطَّعَ ْطِعمُ یُ   . ٢٢١ وَ

قال عطاء عن ابن عباس وذلك أن علیًا بن أبي طالب رضي اهللا عنه نوبة أجر نفسه 
ثه فجعلوا منه طحن ثلیسقي نخال بشيء من شعیر لیلة حتى اصبح وقبض الشعیر و 

لیه الطعام ثم عمل إتى مسكین فاخرجوا أنضاجه إله الخزیرة فلما تم : شیئا لیأكلوه یقال
نضاجه أتى یتیم فسأل فأطعموه ثم عمل الثلث الباقى فلما تم إالثلث الثانى فلما تم 

   ٢٢٢.طعموه وطووا یومهم ذلك فأنزلت ِفیه هذه اآلیةأسیر من المشركین فأتى أانضاجه 

لقد جعل اهللا في هذه اآلیة مرتبة األسیر في المعاملة كمعاملة المسـكین الـذي لـیس ** 
له عزوة تغنیـه عـن السـؤال وال قـدرة علـي العمـل وجعلـه أیضـًا فـي مرتبـة الیتـیم الـذي ال 

  :  أهل له وال عائل فما أرحم اإلسالم والمسلمین األوائل باألسیر والیك لمحة من ذلك

                                                             
 .٢/١٧٢، المحرر ١/٣٦٩، بدایة المجتھد ٩/٦٤المبسوط  - ٢١٩
  )))))من أمیر عندھم تعاطي أسیره فذبحھ بیدیھوكم (((( . ٥/٣٣٣مجمع الزوائد  - ٢٢٠
  .٨سورة اإلنسان آیة  - ٢٢١
  .الواحدي في أسباب النزول ٢٢٢
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شـد : مـر بـي أخـي مصـعب ورجـل مـن األنصـار یأسـرني ، فقـال لـه: روى زرارة بن عمیر
وكنت في رهط من األنصار، حین اقبلوا بـي مـن بـدر، : یدیك به فإن أمه ذات متاع، قال

  بوصیة رسول اهللا 
 إیاهم بنا

.(٢٢٣  

  ٢٢٤یا من النساء والصبیان عدم قتلهمعلي أن األصل في السباأیضًا اتفق الفقهاء و  

واتفقوا علي أن األسیر الحربي إذا أعلن إسالمه بأحدي الطرق الدالـة علـي اإلسـالم ** 
   ٢٢٥.المعتبرة ال یحق قتله

  المّن علیه (لألساري حكمین ال ثالث لهما وال رابع بعد انتهاء المعركة وهما
في اإلسالم  وكل ما ورد في قتل األسري ال یصح منه ) قتل وال سبي(فال ) أو فداؤه

المؤقت حتي یدفع األسیر فداؤه إما  سبيشيء وكل ما ورد في السبي فالمقصود به ال
ما بتعلیم أطفال المسلمین شیئًا أو بغیر ذلك بجمع مال لذلك أو عن طریق المكات بة وإ

مما ینفع المسلمین في مجاله ویحتاج لبعض الوقت ،فإذا تم ما علیه من فداؤه صار 
  . حرًا ، فما جاء اإلسالم إّال لیزیل العبودیة البشریة ویحرر الرقیق ویساوي بین العباد

  ! فأین سیرة داعش مع األسیر من سیرة الصحابة ؟** 

  !!؟ ویقتدون ومن لهم ُأسوة حسنةبمن یستنون و * *

 

                                                             
  مجمع الزوائد - ٢٢٣
 الشرح الكبیر للدردیر وبدایة المجتھد - ٢٢٤
  مراتب اإلجماع  - ٢٢٥
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ا ( :قال تعالي رً وِبُكمْ َخیْ ُل ِم اللَّهُ ِفي ُق َل عْ ْن یَ ِدیُكمْ ِمَن اْألَْسرَى ِإ ْن ِفي َأیْ ا النَِّبيُّ ُقْل لِمَ َ ا َأیُّه یَ
ا ِممَّ  رً ْؤِتُكمْ َخیْ ُ ِحیمٌ ی ورٌ رَ اللَّهُ َغُف ُكمْ وَ ْغِفرْ َل یَ    ٢٢٦) ا ُأِخَذ ِمْنُكمْ وَ

بي طالب ونوفل بن الحرث أنزلت في العباس بن عبد المطلب وعقیل بن : قال الكلبي 
وقیة من الذهب كان خرج بها معه إلى بدر أوكان العباس اسر یوم بدر ومعه عشرون 

طعام أهل بدر ولم یكن بلغته التوبة إنوا لیطعم بها الناس وكان أحد العشرة الذین ضم
فكلمت رسول : منه قال  صل اهللا علیه وسلمحتى اسر فأخذت معه وأخذها رسول اهللا 

أن یجعل لي العشرین الوقیة الذهب التي أخذها مني من  صل اهللا علیه وسلماهللا 
خي أن ما شيء خرجت تستعین به علینا فال وكفلني فداء ابأ: فدائي فأبي عليّ وقال 

وقیة من فضة فقلت له تركتني واهللا أسال قریشًا یكفي أبي طالب عشرین أعقیل بن 
ین الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل مخرجك إلى بدر وقلت لها أوالناس ما بقیت قال ف

قلت وما یدریك : أن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبد اهللا والفضل وقثم قال 
لیها ذهبًا ولم یطلع إاشهد انك لصادق واني قد دفعت : قال اخبرني اهللا بذلك : قال 

عطاني أف: ال اهللا وانك رسول اهللا قال العباس إال اهللا فأنا اشهد أن ال اله إعلیه أحد 
عشرین عبدا كلهم یضرب بمال كبیر مكان العشرین : اهللا خیرا مما أخذ مني كما قال 

 .٢٢٧)رجو المغفرة من ربيأنا أأوقیة و 

 

 

                                                             
  ٧٠األنفال اآلیة  ٢٢٦
 أسباب النزول للواحدي ٢٢٧
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 لو كان: (عن جبیر بن مطعم أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال في أسارى بدر
ا ثم كلمني في هؤالء النتنى لتركتهم له   . ٢٢٨)المطعم بن عدي حیً

  .بغیر فداء :أي) لتركتهم له ( أسارى بدر من المشركین :أي) النتنى(و

ُجیر النبي صل اهللا علیه وسلم من أذي ) بن عديالمطعم ا(و هو الذي قبل أن ی
صنادید قریش حینما رفض اجارته من قریش سهیل ابن عمرو واالخنس ابن شریق 
وقبلها مطعم وجعل رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم یطوف في حمایته هو وأوالده 

  .فاعترضه أبو سفیان وقال له أمجیر أنت أم تابع ؟ فقال مجیر

أســري بــدر بالمــال وكــانوا ســبعین رجــال، كــل رجــل  فــادي رســول اهللا  ورد أن وقــد** 
  ٢٢٩)منهم بأربعمائة درهم

فلو كان الحكم هو قتل األسـري بضـربة سـیف أو طلقـة رصـاص فكیـف یكـون الحكـم هـو 
   !بعتقهم من أجل مطعم ابن عدي ؟ قتلهم ثم یخالف رسول اهللا حكم اهللا فیهم بالقول

  !! سري بدر بدراهم ؟؟بل وكیف فادي أ

 

 

 
                                                             

   ي وسنن أبي داود ومسند احمد والبیھقي والطبراني واللفظ للبخاري ارصحیح البخ ٢٢٨

  صحیح مسلم وسنن أبي داود والترمذي  - ٢٢٩
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لـي وقتنـا هـذا  نشـأت الحـروبلقد عامل اإلسالم األسیر معاملة لم یعامله بها أحد منذ  وإ
فـداؤه بمـال إن كـان غنیـًا أو فـداؤه بأسـیر  أوالمن علیه أي إعطاؤه حریته مجانًا ب سواء
إطعامـه  أو حتـي فـي،  أو عتقه ككفارة لـذنبإن علم عشرة من المسلمین عتقه  أومثله 

للعـالمین ، إّال  بالرحمـةجـاء  الـذي إذا مـا ذكـر اإلسـالمواإلحسان إلیه، وكـل هـذا طبیعـي 
رتقـاأن اإلسالم  ، بـل إن عجیبـًا فـاق كـل تصـور عنـد الحـربیین  اً رتقي في شأن األسـیر مُ

  .المسلمین وحدهم األسیر ال یعامل هكذا إّال في شرع 

لنـا رسـول اهللا صـل اهللا علیـه  لنا ربنا في كتابه كما مر وبینه وهذا المرتقي العجیب بینه
لیك اآلتي وسلم في أوامره تجاه األسیر والمملوك ومن في حكمهما   : كما مر وإ

مـن:(سمعت رسول اهللا صـل اهللا علیـه وسـلم یقـول: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
(٢٣٠  

  .ونتسائل هل یوجد مثل هذا الحكم الرحموتي عند أحد أو یقبل به أحد غیر المسلمین

  !!لیست هذه منتهي الرحمة بالمملوك فحسب بل تصل إلي حد التهدید والوعید بالنارو 

  : ، قال أبي مسعود األنصاري عن
    . فالتفـت فـإذا هـو رسـول اهللا  صـلى اهللا

: فقال .  ! یا رسول اهللا : علیه وسلم  فقلت 
( ٢٣١  

                                                             
  صحیح مسلم  ٢٣٠
  صحیح مسلم  ٢٣١
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 وا َع ِل َأن تَْقِدرُ بْ وا ِمن َق ُ الَّ الَِّذیَن تَاب ِهمْ ِإ یْ ورٌ رَِّحیمٌ  ۖ◌ َل وا َأنَّ اللََّه َغُف مُ اْعَل     ٢٣٢َف

فحكمهم العفو ولیس إلمام المسلمین ، التمكن منهمقبل  عداء المحاربونب األإذا تا**
وتسقط عنهم حدود الحرابة ، وتبقى علیهم حقوق اآلدمیین ، . إن وجد علیهم سبیل

    .وه ، ولولي الدم العفو إن شاءفیقتص منهم في األنفس والجراح ، ویلزمهم ما أتلف

 

 

ذا :( رسول اهللا قال إن اهللا كتب اإلحسان علي كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإ
  ٢٣٣.)ذبیحته حا الذبح ولیحدا أحدكم شفرته ولیر ذبحتم فأحسنو 

  ٢٣٤ )إن اعّف الناس قتلة أهل اإلیمان: ( هللارسول ا وقال 

فجعل القتل للبشر بضربة سیف  )وذبح الحیوان رقتل البش(الشرع بین  لقد فرق* *
، ولكن من الخلف إلي األمام وجعل الذبح للحیوان بالسكین من األمام إلي الخلف

  !!!.داعش وغیرها ال یفرقون بین اإلنسان والحیوان وال بین الذبح والقتل 

 ففي هذا الحدیث إن اإلحسان واجب علي كل حال حتى
مُه أن یحسن القتلة لآلدمیین والذبحة  في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهیمیتها، فعّل

.للبهائم 

                                                             
  ٣٤سورة المائدة اآلیة  ٢٣٢
 .مسلم  صحیح  ٢٣٣
 .بن حبانصحیح أبو داود وسنن  ٢٣٤
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لة: (األنصاري قال عن عبد اهللا بن یزید – ١ ْث   ٢٣٥)نهي النبي عن المُ

قال أبو داود في ،  ٢٣٦....)ال تّغلوا وال تغدروا وال تمثلوا :( اهللا  لل رسوقا -٢
  .وال یصحُّ منها شيء) قطع الرؤوس یقصد( في هذا أحادیث عن النبي :  المراسیل

ذا أَســرَ المســلمون المشــركین:  مفــي األ الشــافعيقــال و  فــأرادوا قــتلهم قتلــوهم بضــرب  وإ
أن یمثلـوا بقطــع یــد، وال رجــل وال عضــو وال مفصــل، وال  األعنـاق، ولــم یجــاوزوا ذلــك إلــى

ْقـر صــل ألن رســول اهللا  ومــا وصـفت. بطــن، وال تحریـق وال تغریــق، وال شـيء یعــّد مثلـة بَ
  .نهى عن المثلة وقتل من قتل كما وصفت اهللا علیه وسلم

)بیان ما ورد في شأن تمثیل النبي بأقوام(  

ا المدینة فأمرهم النبي اجتوو  أن قومًا من عكل وعرینه:( رضي اهللا عنهن أنس ع
فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا  ها،أن یشربوا من أبوالها وألبانبلقاح، و 

قال البخاري ،  ٢٣٧)في طلبهم، فقطع أیدیهم وأرجلهم وسمل أعینهم  فبعث النبي الذود،
، رسوله وحاربوا اهللا و ، وسرقوا ، قتلوا  (:قال أبو قالبة ، بعد ذكر قصتهم ، في كتابه 

أعین  إنما سمل النبي  (: لوفي مسلم عن أنس قا.  )وسعوا في األرض فسادًا 
   )لئك ألنهم سملوا أعین الرعاءأو 

  ٢٣٨)بعد ذلك خطبة إال نهى فیها عن المثلةخطبنا رسول اهللا  ما(: عن أنس قالو 

 
                                                             

 .صحیح البخاري - ٢٣٥
 .صحیح مسلم - ٢٣٦
  صحیح البخاري ومسلم  ٢٣٧
  البیھقي سنن   ٢٣٨
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 ٢٣٩ ) ة غيرنايس منا من عمل بسنّ ل( 
 
 

 

 

 
                                                             

  حسنالطبراني في معجمھ بسند  ٢٣٩
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تَاُه َرُجَالِن فِي  َ نَُّه أ َ َعِن اْبِن ُعَمَر، أ
َْیِر َفَقاالَ  ِنَّ النَّاَس َقْد : فِْتَنِة اْبِن الزُّب إ

ْنَت اْبُن ُعمَ  َ َر ْبِن َصَنُعوا َما تََرى ، َوأ
اْلَخطَّابِ َصاِحُب َرُسوِل ِهللا َصلَّى 
َْن  َْمَنُعَك أ ُهللا َعلَْیِه َوَسلََّم، َفَما ي

َنَّ َهللا َحرََّم : تَْخُرَج؟ َقالَ  َْمَنُعنِي أ ي
َِخي اْلُمْسلِِم، َقالَ  َو لَْم : َعلَيَّ َدَم أ َ أ

َُقِل ُهللا َعزَّ َوَجلَّ  َوَقاتِلُوُھْم َحتَّى {: ي
ُُّه  َال تَُكونَ  يُن ُكل َُكوَن الّدِ فِْتَنٌة َوي

َفَقْد َقاتَْلَنا َحتَّى لَْم : ؟ َقالَ  ٢٤٠}لِلَّهِ 
يُن لِلَّهِ  ْنُتْم  تَُكْن فِْتَنٌة َوَكاَن الّدِ َ ، َوأ

َُقاتَِل َحتَّى تَُكوَن فِْتَنٌة  َْن ن ُِريُدوَن أ ت
يُن لَِغْیِر هللاِ  َُكوَن الّدِ َوي 

 
                                                             

 ٣٩سورة األنفال اآلیة  ٢٤٠
  صحیح البخاري  ٢٤١
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ُسمیه جماعة داعش اإلرهابیة داع**  الدولة ( ش هي الحروف األربعة األولي لما ی
وهو مسمي یراد به التحصین باإلسالم حتى اذا ما قاومهم ) اإلسالمیة في العراق والشام

احد یكون مقاومًا لإلسالم ال لداعش ولو حتى من حیث المسمي وهذا دهاء لم تفطن 
  .یة من قبلالیه الجماعات الجهادیة وال التكفیر 

ُسمي بالدولة فاإلسالم أمّ **   قال تعالي ةومن العجیب أنه ال یوجد في اإلسالم ما ی
لنَّاسِ ( ٍة ُأْخِرَجْت لِ رَ ُأمَّ  مسمي دولة إّال بمعني ولم یأتي في كتاب اهللا ٢٤٢)ُكْنتُمْ َخیْ

  !االحتكار

سمي دولة إسالمیة ، **  وال علي ولم یأتي علي لسان النبي صل اهللا علیه وسلم مُ
  !!!.لسان أصحابه ، فال كتاب وال سّنة وال سلف یؤید ذلك المسمي المزعوم 

وداعش هي مجموعة منشقة عن تنظیم القاعدة ویتراوح عدد أعضاءها ما بین ** 
  .لفًا أن یلي ثالثإعشرة اآلف 

وتعمل سالحها في ) الغزوي( الهجومي وهي تتبني الفكر التكفیري القتالي** 
فكل من عارضها أو اختلف معها أو فارقها فهو ، تبارهم منافقین ومرتدینالمسلمین باع

  )).الذبح((مارق وكافر ومرتد یستحق 

جیش الفاتحین وجند (وهي مكونة من عدة مجموعات منها علي سبیل المثال** 
أبو بكر (ومازالت بعض الجماعات التكفیریة تبایع  )ائب أنصار التوحیدالصحابة وكت
  !! .والبعض اآلخر یقاتلها وتقتله ) إسالمیة فة وتبایع داعش كدولةالبغدادي كخلی

                                                             
  ١١٠سورة آل عمران جزء من اآلیة   ٢٤٢
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سمي  ٢٠٠٤مصعب الزرقاوي عام  بدأت علي ید أبي**  جماعة التوحید (تحت مُ
تولي  ٢٠٠٦وبعد مقتل أبو مصعب عام . كممثلة للقاعدة في بالد الرافدین) والجهاد

م تنظیم عسكري موحد یضم ث ٢٠٠٦أبو حمزة المهاجر التنظیم في العراق وفي أواخر 
كل التنظیمات الجهادیة التكفیریة في العراق یسمي بالدولة بزعامة أبو عمر البغدادي 

ومن ثم صار أبو بكر البغدادي هو أمیر . قتل أبو حمزة ٢٠١٠وبعد مقتله في عام 
والذي انفصل عن القاعدة وبایعه اتباعه كخلیفة  )الدولة في العراق والشام(داعش 
وسكت القاعدیون علي تلك البیعة سكوتًا عجیبًا ضاربین  . !!بیعة الظواهري  ناقضین

  صحیح مسلم) إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا اآلخر منهما( عرض الحائط  النبويحدیث الب

في  ١٩٧١إبراهیم بن عواد بن إبراهیم البدوي موالید : وأبو بكر البغدادي هو** 
أبو دعاء وعلي البدري (ري وله أكثر من اسم مدینة سمراء العراق من عشیرة البوبد

وأنه كان معتقًال في سجن أمریكي  یقال أنه خریج الجامعة اإلسالمیة ببغداد) وأبو بكر
في تهریب البغدادي مع القاعدة  كانت بدایةو  ٢٠٠٦بالعراق وخرج منه فجأة عام 

وسرعان  ،السوریةبلدة صغیرة على الحدود ل اً مقاتلین أجانب إلى العراق، ثم صار أمیر 
وحین  ،ما أسس محكمة ُعرفت بتفسیرها المتشدد للشریعة اإلسالمیة وأحكامها القاسیة
ما یعرف صعد نجمه بین المسلحین الشباب، ُضم إلى مجلس شورى المجاهدین فی

بعد مقتل زعیمیه السابقین أبو عمر  ٢٠١٠دولة العراق حتى تولى قیادته عام ب
علي ید الصحوات  ٢٠٠٧سقطت داعش عام  ثم .جرالبغدادي وأبو حمزة المها

  !!! فجأة محملة بأحدث األسلحة األوروبیة  ٢٠١٣العشائریة ثم عادت من جدید عام 

  !!!قط وال أجنبیةقاعدة أمریكیة بلدًا أجنبیة وال الغریب في داعش أنها لم تهاجم 

  !!ندائما والي اآلوكانت تقتل الجنود العراقیین المسلمین وتعفوا عن الجنود التركیین 
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  .عن داعش جاء فیه معلوماتي تقریراً  )هافنغتون بوست(نشرت صحیفة

الدولة ”في سوریا والعراق في إطار “ داعش”المساحة التي یسیطر علیها  نإ
ا مساحة بلجیكا هي في حدود “ اإلسالمیة ألف كیلومتر مربع، وهناك  ١٣تعادل تقریبً
یسطیر على مساحة تقارب مساحة األردن، أي ما “ داعش”خرى تشیر بأن تقدیرات أ

  .ألف میل ٣٥یقرب عن 

التقریر أّن عدد القتلى الذین سقطوا في العراق خالل شهر یونیو الماضي یبلغ  ذكرو 
 ٣٨٠مدنیا و ١٣٩٣بین  ما والقتلى ،قتیًال حسب تقدیرات الحكومة العراقیة ١٩٢٢
  .مدنيّ  ٢٦١٠بلغ عدد الجرحى وقد شرطیا،  ١٤٩جندیا و

أن عدد المقاتلین في تنظیم  :الخبیر في شؤون الحركات الجهادیة هشام الهاشمي قالو 
ا و ٣٠یتراوح ما بین “ داعش” ا من المقاتلین ٥٠ألًف   .ألًف

ّن القیمة المقدرة لألموال السائلة واألصول أ :وقال خبراء مختصون في شؤون اإلرهاب
ملیار دوالر بعد أن سیطر التنظیم على  ٢تقدر بنحو “ داعش”م التي یملكها تنظی

  .مئات مالیین الدوالرات من المصارف ومئات مالیین الدوالرات من الغنائم العسكریة

من النفط والغاز، وبعد أن سیطر مقاتلو “ داعش”وتقدر العائدات الیومیة لتنظیم 
الیوم یسیطرون على موارد التنظیم على حقول نفط في شمال العراق وسوریا، وهم 

  .مالیین دوالر یومیا ٣بنحو  تقدر عائداتهاوأراض 

  .ومع كامل التقدیر لذلك التقریر فقد تكون الحقائق أبعد من ذلك بكثیر ** 

ولكن ما نعرفه أن ما بني علي باطل ال یدوم وال یوجد نصر علي غیر الشرع ** 
  .كان لغیر اهللا انقطع وانفصل وسوف نريااللهي للمسلمین وما كان هللا دام واتصل وما 
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 وداعشیة تصریحات مواقع جهادیة نقًال عنفي احدي الجرائد المصریة  جاء

أن عدد ، ))داعش((المعروف ب، كشف تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 
یش الذي یزید تعداده عن مجموع ویضم الج، ألف مقاتل  ٣١و ٢٠مقاتلیه یتراوح بین 

مقاتلین أجانب تتراوح نسبتهم ، حسب ما أشار التنظیم ، جیشي دولتي قطر والبحرین 
% ٢موضحًا أن الجیش الفرنسي یضم ، من إجمالي عدد المقاتلین %  ٣٠و ٢٠بین 

في ، ألف میل مربع  ٨١وقال إنه یسیطر علي مساحة تبلغ ، فقط جنودًاغیر فرنسیین 
  .ألف میل مربع  ٨٠لغ مساحة المملكة المتحدة حین تب

في رسم توضیحي عن بیانات دولته مقارنة ببعض الدول العربیة  ))داعش((وأضاف 
   ))الدولة اإلسالمیة علي مقیاس الدول الحدیثة((بعنوان  .واألجنبیة

ألف  ٧٠و ٣٠تنظیم ما بین أن حجم إنتاج النفط في األراضي التي یسیطر علیها ال
 ٤٨تنتج  )البحرین( الفتًا إلي أن، في الیوم الواحد ألف برمیل  ٥٠وبمتوسط  ، برمیل

  .ملیون دوالر یومیًا  )الدولة(یما یبلغ دخل ف، ألف برمیل فقط یومیًا 
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اإلسالمیة  وكل ذلك تحت شعار الخالفة )كالمل –الرئاسة  –حكم ال( :السلطة -١.  

  .)لخا .... -الغزو –اإلنتقام  –الخطف  –التعذیب  -الذبح –القتل ( :رهاباإل  -٢

  )لخا.. ...... -االستحالل -ثروة ال –ة شهر ال( : الدنیا -٣

  ).تأسیس دولة علي غرار دولة التتار –ضمانة البقاء  عالقات(: النفوذ  -٤

 

  )عوام –صوفیة  –شیعة  –سنة (المسلمین  -١

  )الخ....  – أیذیدین –أكراد  – نمسیحیی(كل الطوائف الدینیة  -٢

اعش بقتالهم وال جهادهم  كما فلم یأمر اهللا د ما عدي الصهاینةكل الطوائف  -٣
ولحفظ ماء الوجه أعلنوا أنه علیهم أن یتخلصوا من ،  !!!أعلنوا هم ذلك صراحة ؟

  .المنافقین أوًال وال شك أن المنافقین لن ینتهوا أبدًا 

في السلطة أو في القرار أو في في الرأي أو في المال أو (كل المختلفین معهم  -٤
  ) أو لم ینضم إلیهم المفاهیمالعقیدة أو في 

  )الغربي كافر مستباحوالعالم  –فالعالم اإلسالمي جاهلي مرتد ( العالم كل  – ٥
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هیلري ذلك  تصناعة أمریكیة خالصة وذكر  داعش كالقاعدة هي كثیرون قالوا أن
ولیس علي ذلك تعویل  ، ال تصح فهذا شأن آخر وغیرها ، وان كانت شهادتهم كلینتون

  .قیل أن تسلیحها تركي وتمویلها قطري وتدریبها أمریكيلك وكذ

فسیظل تمویلهم وتسلیحهم وتدریبهم مجهول أم غیر صحیح  اً كان ذلك صحیحأوسواء 
  .الهویة حتي یكشفه اهللا للعالم كله وعلي رؤس األشهاد 

 تتمذهب داعش أن المعاصرین شوبه شائبة وال یختلف علیه أهل العلمتالحق الذي ال و 
كل ما جاء في الكتاب  ، مخالفة ة العجممنهج التتار وسنّ  تنتهجو خوارج ذهب البم

  .علي الحق ة أنها وحدهامعتقدوالسنة الصحیحة عن الجهاد ومعاملة األسري 

العجیب أن داعش تعتبر أنها وحدها علي الحق وهي علي أكبر تقدیر ثالثون ألفًا بینما 
األصل فیهم الكفر ولیس اإلیمان أي أنها تعتبر تعتبر أكثر األمة منافقین ومرتدین وأن 

  ، ألن األصل عندهم هو الكفر ولیس اإلیمانملیار ونصف الملیار مشكوك في إیمانهم 

والخوارج بحسب كل عصر،إما أن تستغلهم السلطة الحاكمة كفزاعة للمحكومین وللغرب 
ما أن یستخدمهم الغرب كفزاعة للمحكومین وللدول العربیة ،    .وإ

 .عقلعین و  حیا علي هذا الكوكب ممن لهفتدخل دولهم بطلبهم والباقي معروف لمن ی

ُ ولم  كله وحتي اآلن  ةسالمیاإلاألمة تاریخ واحدًا یحسب للخوارج علي مرّ  ري انجازاً ی
ومن وجد فلیلوح به رجاًء حتي ال نبخس الناس أشیاءها ومعه عام كامل من وقت 

  .نلیثبت أن الخوارج كان لهم إنجاز أفاد اإلسالم ونفع المسلمی ظهور الكتاب

                                                             
  والعیاذ با) خلقھم(بصنعھم أيالخ ولیس المقصود ...أي من الذي أسسھم ودربھم ) صنیعة من ھم(المقصود بكلمة  ٢٤٣
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م الَحَكمین ، َنه حكَّ َت : وقالوا  ثارت الخوارج ، وخرجوا على عليّ وأنكروا علیه َكوْ حكَّمْ
لَّهِ ( : ِفي دین اهللا الرجال ، واهللا یقول ال لِ ِن اْلُحْكمُ ِإ مَّ أرسل إلیهم،  ٢٤٤)ِإ هُمْ ، ُث رَ  فناَظ

َهتهم ، وفسر لهم ، واحتجَّ بقوله تعالى د اهللا بن َعبَّاس ، فبیَّن لهم فساَد ُشبْ  : (َعبْ
ا َعْدٍل ِمْنُكمْ  ْحُكمُ ِبِه َذوَ ا ِمْن َأْهلَِها : ( ، وبقوله ٢٤٥ )یَ َحَكمً ا ِمْن َأْهلِِه وَ ثُوا َحَكمً عَ ابْ  ٢٤٦ )َف

ى الصواب منهم خلق ، وسار اآلخرون ، فلقوا َع ،  َل نفرجع ِإ ن َخبَّاب بْ د اهللا بْ األرت ،  بْ
ْكر ،: ومعه امرأته فقالوا  وعمر وعثمان ،  من أنت ؟ فانتسب إلیهم ، فسألوه عن أبي بَ

هم ، ى،   وعليّ ، فأثنى علیهم كّل َل ،  ،  وكانت ُحبْ
ا .وكان من سادات أبناء الصحابة ُهم لِمَ َل فعلوا بابن َخبَّاب  واْستََحّل عليّ قتْ

  ٢٤٧.)وزوجته

   

قتلوه عبد اهللا بن خباب صاحب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم،  وكان من جملة من( 
أنا عبد اهللا بن خباب صاحب : من أنت؟ فقال: أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا له

ال بأس علیك، حدثنا ما : فقالوا.سلم، وأنتم قد روعتمونيرسول اهللا صلى اهللا علیه و 
سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : سمعت أبي یقول: فقال. سمعت من أبیك

ستكون فتنة القاعد فیها خیر من القائم، والقائم خیر من الماشي، والماشي خیر : یقول
                                                             

 ٥٧سورة األنعام جزء من اآلیة  ٢٤٤
 ٥٩سورة المائدة جزء من اآلیة  ٢٤٥
 ٣٥اء جزء من اآلیة سورة النس ٢٤٦
  تاریخ الذھبي ٢٤٧
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 م خنزیرًا لبعض أهلمن الساعي، فقادوه بیده، فبینما هو یسیر معهم إذ لقي بعضه
 لم فعلت هذا وهو لذمي؟: الذمة، فضربه بعضهم بسیفه فشق جلده، فقال له آخر

 وبینما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة. فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه
بغیر إذن وال ثمن؟ فألقاها ذاك من فمه، : فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر

إني امرأة حبلى : وجاؤوا إلى امرأته فقالت ، ومع هذا

  ٢٤٨)  !أال تتقون اهللا عز وجل

) الخوارج هم أول من كفر المسلمین بالذنوب، ویكفرون من خالفهم
  )في بدعتهم، ویستحلون دمه وماله

 

  
 

           
     
 

 

 

 
                                                             

  ورواھا الطبري في تاریخھ أیضاً وابن قتیبیة بروایة قریبة من ذلك ٢٤٨
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، رضي اهللا عنهما ، یراهم وكان ابن عمر:( قال البخاري رحمه اهللا تعالي في صحیحة
  ). : شرَّ خلق اهللا ، وقال

إني قد أدركت صدر اإلسالم ، ( ٢٤٩:وهب بن منبه الیمني وقال 
  وما أظهر أحد منهم رأیه قط ؛ إال ضرب ،

 اهللا عنقه ، 


 اس یسثغیثون برؤوس الجبال ، ، حتى یعود الن

كما كانوا في الجاهلیة ، 
  ،  ،

ویشهد بعضهم على بعض بالكفر ، حتى یصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودینه 
  ٢٥٠ )ودمه وأهله وماله ، ال یدري أین یسلك ، أو مع من یكون

مرَّ برجل ساجد وهو ینطلق إلى   أن نبي اهللا :  -عن أبي بكرة رضي اهللا عنه) ١(
" من یقتل هذا؟: "فقال الصالة ، فقضي الصالة ورجع علیه وهو ساجد ، فقام النبي 

یا نبي اهللا ، بأبي أنت : فقام رجل ، فحسر عن یدیه ، فاخترط سیفه وهزَّة وقال . 
ثم ! وله ؟كیف أقتل رجَال ساجدَا یشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا عبده ورس! وأمي 
أنا ، فحسر عن ذراعیه ، واخترط سیفه فهزَّه : فقام رجل ، فقال". من یقتل هذا ؟:" قال 

                                                             
  . من علماء التابعین  ٢٤٩
  .أخرجھ ابن عساكر في تاریخ دمشق بإسناد صحیح  ٢٥٠
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یا نبي اهللا ، كیف أقتل رجًال ساجدًا یشهد أن ال إله إال اهللا ، : حتى أرعدت یده ، فقال
والذي نفس محمد بیده ،  (: فقال النبي ! وأن محمدًا عبده ورسوله ؟

 (٢٥١  

بعث علي رضي اهللا عنه وهو بالیمن : ، قالعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه) ٢(
األقرع بن : بین أربعة نفر  ، فقسمها رسول اهللا بذهبیة في تربتها إلى رسول اهللا 

حابس الحنظلي ، وعیینة بن بدر الفزارى ، وعلقمة بن عالثة العامري ، ثم أحد بني 
فغضبت قریش واألنصار ، : قال. وزید الخیر الطائي ، ثم أحد بني نبهان كالب ،

إني إنما فعلت ذلك ألتألَّفهم:" أیعطي صنادید نجد ویدعنا؟ فقال رسول اهللا : فقالوا


! فمن یطع اهللا إن عصیته؟:"  فقال رسول اهللا :لاتق اهللا یا محمد ، قا: فقال
ثم أدبر الرجل ، فاستأذن رجل من : قال!". أیؤمنني على أهل األرض وال تأمنوني ؟

إن من ِضْئضئ هذا :(  فقال رسول اهللا ) یرون أنه خالد بن الولید(القوم في قتله 
قومًا ، یقرءون القرآن ، ال یجاوز حناجرهم ،

 ٢٥٢  

 ، أن النبي  - رضي اهللا عنهما-وعن قتادة عن أبي سعید الخدري وأنس بن مالك ) ٣(
سیكون في أمتي اختالف وُفرقة : (قال قرءون ، ی

القرآن ال یجاوز تراقیهم ، یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرَّمیَّة ، ال یرجعون 
حتى یرتدَّ السهم على ُفوقه ،    ،   ،

                                                             
  أحمد في مسنده بسند صحیح ٢٥١

  صحیح البخاري ومسلم ٢٥٢
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   ، . قالوا یا
  ٢٥٣) التحلیق:  ، ما سیماهم ؟ قالرسول اهللا

ینشأ  نْشٌء ، یقرءون : ( قال  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا ) ٤(
القرآن ال یجاوز تراقیهم ،     )قال ابن عمر رضي اهللا عنه -  :

خرج في حتى ی)  : یقول  سمعت رسول اهللا 
  ٢٥٤ ).عراضهم الدجال 

 

  .أصحاب فتن ال تنتهي اال بالقتل) ٢(على المؤمنین  آیات نزلت في الكفار أنزلوا)١(

  .یقتلون أهل اإلسالم ویدعون أهل األوثان ) ٤( ةب اإلسالمیااألد خارجون عن )٣(

  .و أدركهم  النبي لقتلهم قتل عادل) ٦(.السهم كمروقیمرقون من اإلسالم ) ٥(

  )وفعلهم غیرهفكالمهم باسم االسالم والجهاد (یحسنون القیل ویسیئون الفعل ) ٧(

  .طوبي لمن قتلهم أو قتلوه،  هم شر الخلق والخلیقة) ٨(

  .یدعون إلى كتاب اهللا ولیسوا منه في شئ) ٩(

ٌن ، قطع ) ١٠(   .) أي أن اهللا یهلكهم كلما خرجوا(كلما خرج َقرْ

 

                                                             
  سنن أبي داود ومسند احمد ٢٥٣

  سند حسنسنن ابن ماجة ب ٢٥٤
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ا مدمرة على بالد اإلسالم منذ سنة  هـ حتى وفاته ٦١٦شن جنكیز خان ملك التتار حربً
هـ، استطاع خاللها تحطیم مدن بخارى وسمرقند وجند نیسابور والطالقان ٦٢٥سنة 

، ومرو وغزنة وهراةوجرجان وترمذ وبلخ 
 المغول، وبعد  ذلك أن أهل هذه البالد قد أبدوا مقاومة باسلة ضد جحافل

هذه الحملة البربریة المرعبة عاد جنكیز خان إلى عاصمته في منغولیا حیث قضى 
م، في موضع قریب ١٢٢٧أغسطس  ٢٥هـ ـ ٦٢٥رمضان سنة  ١١نحبه وهلك في 

 .من بلدة بنج لیان الحالیة في سنكیانج أو تركستان الشرقیة بالصین

، والتتار في األصل شعب بدوي رعوي یسكن في الفیافي     
                .وأراضي اإلستبس الواسعة الواقعة شمالي منشوریا ومنغولیا والتركستان

ة مثل سرعة االنتشار الرهیبة، والنظام المحكم متعددبأشیاء  وكانت حروب التتار تتمیز
، وتحمل الظروف القاسیة، القیادة العسكریة لترتیب المنظم، واألعداد الهائلةوا

.البارعة
             


 .  

 وكانت تقوم سیاسة المغول على
     ، ولم یكن لهم عهد وال رحمة 
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 مال التتار على البلد(          
 ، ودخل كثیر من الناس في اآلبار وأماكن الحشوش، وقني

الوسخ، وكمنوا كذلك أیامًا ال یظهرون وكان الجماعة من الناس یجتمعون إلى الحانات 
ما بالنار، ثم یدخلون علیهم  ویغلقون علیهم األبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإ

سطحة، حتى تجري المیازیب من فیهربون منهم إلى أعالي األمكنة فیقتلونهم باأل
نا إلیه راجعون   .)الدماء في األزقة، فإنا هللا وإ

             ولوال العلم
المكتوب علیه الشهادتین لظننا أن التتار بوحشیته المعهودة قد عاد من جدید األسود 

یزت التتار بالالآدمیة تمیزت داعش بالال إنسانیة واحتل أرض المسلمین، فكما تم
فاألساس في قتلهم هو الذبح وفصل الرأس عن الجسد أو ضرب الرأس بالطلقات 

، ویكفي من  الناریة من الخلف في وحشیة أكاد أجزم أنها تخطت وحشیة التتار بمراحل
  .یظنني أبالغ أن یشاهد الیوتیوب وسوف یري

أو أوروبیة مثًال وتحتل بالد االسالم وتفعل ما تفعله  لو كانت داعش جماعة كافرة
داعش لكان األمر أهون من ذلك نعم ألننا كنا سنقول بمأل فینا هؤالء كفرة فجرة للعالم 
كله ولكن األمر لیس كذلك بل المصیبة الكبري أن داعش تنسب كل أفعالهاإلى الدین 

عالم كله أن ذلك لیس من الدین اإلسالمي والدین ال شك براء منهم ولكن حتي تثبت لل
تحتاج لعشرات السنین فمازال األروبیون یقولون ألحفادهم هذا هو اإلسالم وكأن داعش 

  . تقتل الدعوة االسالمیة لعشرات السنین القادمة



- ١٦٨ - 

وبین داعش في الخریطة ) المغول(وهذا التشابه التاریخي العجیب بین التتار 
ق ثم الشام وكذلك مساعي داعش ، لیس هذا فحسب االحتاللیة فقد احتلت التتار العرا

  !!! بل إن التتار لم تسطع دخول مصر وكذلك داعش 

بقیادة ) خیر أجناد األرض( يتار علي ید الجیش المصر توكانت أول هزیمة كبرى لل
تار تقطز الذي ألحق بالمغول الهزیمة الساحقة في عین جالوت التي كانت صادمة لل

  .علیهم بمصر ولعل التاریخ یعید نفسه ویتكرر بمعني الكلمة فقد قضي

ومن العجائب التي یالحظها المشاهد للقطات الذبح   
 

 


!!   

  : یقول ابن كثیرلیس هذا التشابه فحسب 

وكان الرجل یستدعي به من دار الخالفة من بني العباس فیخرج بأوالده ونسائه فیذهب 

 )المنظـرة(به إلى مقبرة الخالل، تجاه   ،  ُ أسر(ؤسـروی ُ من  )وی
   .یختارون من بناته وجواریه

 
(٢٥٥  

                                                             
  الطبراني في معجمھ بسند حسن ٢٥٥
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ت الوالیات المتحدة في تقدیر معتدل ما یقارب عشرة مالیین قتلصدق أو ال تصدق فقد 
   .صیني وكوري وفیتنامي وكمبودي

إلى مقتل ملیوني كوري شمالي في الحرب الكوریة، وفي منتصف وتشیر أحد التقدیرات 
ألف  ٧٠٠ألف شخص، وتعذیب وتشویه  ١٦٠هـ سببت حرب فیتنام مقتل ١٣٨٢عام 

زعت أحشاء  ٣١شخص، واغتصاب  شخص وهم أحیاء، وأحرق  ٣٠٠٠ألف امرأة، وُن
 . قریة بالمواد الكیماویة السامة ٤٦حتى الموت، وهوجمت  ٤٠٠٠

هـ إلى إصابة أكثر ١٣٩١عام في فترة أعیاد المیالد، " لهانوي"األمریكي  وأدى القصف
وقتل الجیش األمریكي المدرب في غواتیماال أكثر من . ألف طفل بالصمم الدائم ٣٠من 

  .هـ١٤٠٦هـ و عام ١٣٨٥ألف فالح، ما بین عام  ١٥٠
بعدها أصدرت وقاموا بإبادة مالیین الهنود الحمر، وهم السكان األصلیون ألمریكا، و 

ا بتقدیم مكافأة مقدارها  جنیًها، مقابل كل فروة مسلوخة من رأس هندي أحمر،  ٤٠قرارً
ا، ارتفعت المكافأة إلى  جنیًها مقابل أسر كل واحد منهم، وبعد ٤٠و خمسة عشر عامً

 .جنیه مقابل فروة رأس إمرأه  ٥٠جنیه، و ١٠٠
؛ وذلك إلى غربي الوالیات المتحدة وأصدرت بعد ذلك قانوًنا بإزاحة الهنود من أماكنهم

هـ، وهُّجر إلى المناطق الجدیدة  ١٢٤٥إلعطاء أراضیهم للمهاجرین، وكان ذلك عام 
ألف هندي، فمات كثیر منهم في الطریق الشاق الطویل، وعرفت  ٧٠.٠٠٠أكثر من 

ا   .برحلة الدموع: هذه الرحلة تاریخیً
 

ن اكأفغاني،   50.000وقتل في أفغانستان خالل القصف األمریكي ما ال یقل عن 
  .كثرهم من المدنیین العّزل أ
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في كل " غونتناموا"لقد حرص األمریكیون على إظهار التشفي من هؤالء األسرى في 
أن یتركوا هؤالء األسرى في مقاعدهم، ألكثر من یوم  مناسبة، حتى بلغ بهم الحال

ونصف بال أي حراك، ومن دون تمكینهم من استخدام دورات المیاه، ثم یعلنون ذلك 
  .لمجرد التشفي والتهكم والسخریة من هؤالء األسرى


     امام شاشات التلفاز لیراهم العالم كله الم یامرهم

  !!!االسالم ان یعفو عن االسیر بعد تقییده او فداؤه بمال او باسیر مثله ؟

 

لقد خططت أمریكا منذ أعوام لتقسیم الدول العربیة إلي دویالت صغیرة  وظلت تحلم 
م السودان وغیرها وكانت تحلم بتقسیم العراق بذلك حتي نجحت كما رأینا في تقسی

وسوریا ومصر وغیرهم ونجحت الي حد ما في سوریا وكادت تنجح في العراق إّال أنها 
أنكسرت علي الصخرة المصریة وفشلت فشًال ذریعًا ، ووجدت أن مصر قد أطاحت 
بأحالمها  بین عشیة وضحاها ، وفجأة ظهرت داعش مدججة بالسالح تتوجه نحو 

فهل !! بغیر الوجه التي كانت علیه من قبل ومن ثم تتوعد مصر  !! وسوریا!! عراق ال
داعش محاولة أخیرة إلحیاء التقسیم الشرق أوسطي الجدید أم هي مجرد جماعة 

تها األموال من ءوجا !!؟من السماء أمریكیة الصنع إرهابیة مسلحة نزلت علیها أسلحة
  !!الر أیضًا ؟سكان جوف األرض الذین یتعاملون بالدو 

حقاقًا للحق فإن أمریكا التي ال تحسب حسابًا ألحد والتي ال یوازیها عتاد مسلح  وإ
!! فأكتشفت أنها ال تستطیع أن تقضي علي داعش وحدها استیقظ ضمیرها فجأة 

فجمعت العالم كله حولها وتسلیحها داعش التي تعلم أمریكا أماكنها وعتادها وخططها 
  .فصدق أو ال تصدق !!!!!!!!! شترید أن تقضي علي داع



- ١٧١ - 

 

قال المعهد المغاربي للتوثیق التاریخي أن عدد ضحایا االحتالل الفرنسي لدول المغرب 
ألف شهید  ٣٠٠بلغ ثالثة مالیین و) موریتانیا  -المغرب - تونس  -الجزائر (العربي 

 تتصدر الجزائر بعدد الضحایا الذین تجاوزوا الملیون وثمانمائة ألف شهیدو 


  

           
    

 ولن تنسي مصر مجازر الفرنسیین فیها والیك بضعة سطور: 

  :لي الجنرال زایونشك قومندان المنوفیة یقول إجاء في رسالة من نابلیون 

بمنتهي القسوة ، ) یقصد بالترك المسلمین( یجب أن تعاملوا الترك( 
 في شوارع القاهرة

(٢٥٦  

عادت السكینة إلي القاهرة وفقد الثائرون نحو الفي قتیل ، (وفي رسالة أخري له 
 وأظن أن هذا سیكون
  ٢٥٧ )درسًا قاسیًا لهم

                                                             
  ٢٧٤تاریخ الحركة القومیة ص   ٢٥٦
  ٢٩٣تاریخ الحركة القومیة ص   ٢٥٧
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ألفونسو الذي قتل المسلمین لقد بلغ بالغرب أن صنع تمثاًال لملك قشتالة *** 
  .باألندلس والتمثال عبارة عن شخصه واقفًا واضعًا قدمه علي رأس مقطوع 

 كان جماعتنا: ي كینقال المؤرخ الفرنسي راؤول د*
  

 

           
 

 ) وكان یتم ترحیل عدد من المسلمین من
علیهم دفعة واحدة ودفنهم في مقابر  عتقال وعصب أعینهم ثم إطالق النارمعسكرات اال

. )، كذلك القیام بذبح األطفال أمام آبائهم وأمهاتهم وذبح الشباب أمام ذویهمجماعیة 


 

إن داعش بقتالها للعالم وسفكها لدماء من یقع تحت یدیها تنتهج  !؟هذا التشابه ما
  :سنة العجم وشریعة الصهاینة نعم شریعة الصهاینة أتدرون ما هي شریعتهم هاهي

)  ، یسلمهم الرّب الیكم   وال تعبدوا
أما مدن أرض المیعاد ( : وفي موضع آخر  ١٦:  ٧تثنیة ) آلهتهم ألن ذلك شرك لكم
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أو الوعد     ) (* أما مدن الشعوب التي یهبها الرب الهكم لكم
  ١٧و ١٦:  ٢تثنیة  *) (میراثًا 

  ٢٥٨)سّنة غیرنا لیس منا من عمل ب( قال رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم 

 

ا ذات یوم في بعض طرق مدینة بیت المقدس قابله شیخ  بینما كان صالح الدین سائرً
ا ذهبیا في رقبته، وقال له أیها القائد العظیم، لقد : من النصارى كبیر السن، یعلِّق صلیبً

َب لك النصرُ على أعدائك، فلماذا لم تنتقم منهم، وتفعل معهم مثل ما فعلوا معك؟ ُكتِ 
ا بیت المقدس؟ فقال له صالح الدین : فقد قتلوا نساءكم وأطفالكم وشیوخكم عندما غَزوْ

م عليَّ قتل  َحرِّ أیها الشیخ، یمنعني من ذلك دیني الذي یأمرني بالرحمة بالضعفاء، ویُ
وهل دینكم یمنعكم من االنتقام من قوم : فقال له الشیخ. نساءاألطفال والشیوخ وال

نعم، إن دیننا یأمرنا بالعفو واإلحسان، وأن : أذاقوكم سوء العذاب؟ فأجابه صالح الدین
. نقابل السیئة بالحسنة، وأن نكون أوفیاء بعهودنا، وأن نصفح عند المقدرة عمَّن أذنب

ني أ: فقال الشیخ مَ الدین دینكم، وإ حمد اهللا على أن هداني في أیامي األخیرة إلى ِنعْ
رید الدخول في دینكم؟ فأجابه صالح الدین: ثم سأل. الدین الحقِّ  ُ ن ی : وماذا یفعل مَ

ُؤمن بأن اهللا واحد ال شریك له، وأن محمًدا عبده ورسوله، ویفعل ما أمر اهللا به،  ی
م معه كثیر من أبناء وأسلم الرجل وَحُسن إسالمه، وأسل. ویبتعد عما نهى اهللا عنه

  ......  ٢٥٩).قومه

                                                             
  الطبراني في معجمھ بسند حسن ٢٥٨
لسعید عبد )) الناصر صالح الدین((البن شداد و)) النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة((راجع  ٢٥٩

 ثیرالبن اال)) تاریخ الكامل ((الفتاح عاشور و
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والتي نشئت ، ٢٦١اإلرهابیة ٢٦٠الغزویة التكفیریة القتّالیةجماعات ن الاعش جماعة مد
دة اعإ قامة شرع اهللا و إ ، و  سالمإلعتدین علي اكما تدعي جمیعها لقتال الم في األصل

   .الخ .....سالم والمسلمینالعزة لإل

سرعان ما ظهر غیر ذلك تمامًا علي أرض الواقع وأمام الجمیع فیولكن سرعان ما 
بمراحل فعالها أالخوارج و  فاقت وبالنسبة لداعش فقد مع المسلمین نهج الخوارج یظهر
  :أنها ومن تلك األفعال رأت من أفعالها حتي أن جماعات خارجیة تبكبیرة 

  !!.         . دمائهم بحجة الردة  تالمسلمین المخالفین لها واستباح تكفر ) ١(
بكتاب اهللا وصحیح السنة عرض  تبطریق الذبح ،وضرب أسراهارقاب  تقطع) ٢(

  !!.رهاب العدو إالحائط من أجل روایات ال تصح في السیر وكلها مرسلة ، بحجة 

و غیر ذلك وال أو مسیحیین أكانوا مسلمین أاآلمنین من دیارهم سواء  تر هجَّ ) ٣( 
یوجد أمر بتهجیر المسالمین ال في الكتاب وال في السنة الصحیحة اال ألهل مكة 

  !!.بذلك أم ذلك لإلرهاب أیضاً  ءتوحدهم ، فمن أین جا

 توة ، ونسخحكام الرأفة بالقسأكل  تكل أحكام الرحمة بالغلظة ، ونسخ تنسخ) ٤( 
حكام العفو أكل  تحكام العدل بالظلم ، ونسخأكل  تونسخكراه، كل احكام الحریة باإل 

                                                             
) اغزوا(  صل هللا علیھ وسلم للصحابة الغزویة لكونھا تعتمد علي غزو البالد وظنوا أن قول النبي ٢٦٠

  !! وإن سالمتكم أي ھاجموا البالد والعباد
  )قتال البالد التي تستعد لقتالنا( عن اإلسالم الصحیح فالغزو المقصود ھو كل البعد وھذا مفھوم بعید 

تبوك لمالقاة الروم حیث بلغھ أنھم یستعدون لقتال المسلمین فخرج الیھم وقد ورد أن النبي خرج في  
وظل علي حدودھم في تبوك بضعة عشر یوما ولما لم یخرجوا لھ وتبین عدم صحة تلك المعلومة رجع 

 .ولم یغزوھم فتأمل وتأمل 
عجم الم(اإلرھابیین وصف یطلق علي الذین یسلكون سبیل العنف لتحقیق أھدافھم السیاسیة  ٢٦١

 )٣٩٠الوسیط ص 
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 .                          .!!حكام الوفاء بالغدر أكل  تباالنتقام ونسخ
وكل ذلك وأكثر ألسباب كثیرة منها ما یخص مفاهیم تلك الجماعات ، ومنها ما یخص 

   .میة سالإلعلماء األمة ا تقصیر

 

 )١ (         وجعل الخاص عام
نزلوها علي أوالعام خاص والمقید مطلق والمطلق مقید وحمل آیات نزلت في الكفار ف

 انطلقوا إلى آیات نزلت: (بن عمر رضي اهللا عنهقال االمؤمنین وحاكموهم بحكم الكفار 
  .صحیح البخاري) فجعلوها على المؤمنینفي الكفار 

إنَّ ما َأتََخوف : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: ن حذیفة رضي اهللا عنه قالعو 
هجته علیه وكان ردءًا لإلسالم  ِئیَت بَ علیكم رجل َقرأ القرآن حتى إذا رُ

 . قال قلت یا
ى بالشرك المرمي أم الرامي؟ قال    ٢٦٢)بل الرامي: َنِبيَّ اهللا أیُُّهما َأوَل

اآلمنة الغیر محاربة  علي البالد هجومهاواعتناق هذه الجماعات الفكر الغزوي أي 
ة اذ عن األمّ هذا رزقها ، وهو فكر شجعلت و  فیها بأبشع الطرق لعبادقتلها لو  لإلسالم

یصل  الى لینا حتإیراد به السفر للقاء العدو المسلح القادم المحمدیة فالغزو في األمة 
  .یدخل بالدنا ویدمرها وغزوة تبوك خیر شاهد فلتراجع أسبابهاو  إلینا

 

                                                             
ھذا إسناد جید ، : رواه ابن حبان في صحیحھ والبخاري في تاریخھ وقال ابن كثیر عن إسناده ٢٦٢

  .وحسنھ الھیثمي في مجمع الزوائد
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إذا كنت ( ز آل سعود عندما منعه من غزو الكویت قال فیصل الدویش للملك عبد العزی
  !!!!!ال تعلیق ) .... تمنعنا من الغزو بشرع اهللا فسنغزو بعرف العرب

والعجیب في شأن الخوارج أنهم لم یحاربوا الكفرة المحاربین لإلسالم قط إنما قصروا 
  !!!قتالهم علي البالد اإلسالمیة ومن فیها من مسلمین أو أهل كتاب 

ال تصلح لألخذ بها في باب  ضعیفة اعتماد تلك الجماعات علي حججمنها و ) ٢(
الفضائل ناهیك عن أخذ األحكام منها والتي تخالف النص القطعي الداللة والثبوت وهو 
القرآن في مجموعه وتخالف أیضًا صحیح السنة فلم أجدهم فیما ذهبوا الیه من أحادیث 

  .الخ ....اال احادیث ضعیفة او واهیة او مرسلة 

ولكنهم لم یجدوا سواها لیبرروا ألنفسهم ولمن معهم أن لهم مستند شرعي فیما 
یصنعون من ذبح ونهب وتهجیر واعتداء وغیر ذلك من المخالفات الصریحة للدین 
اإلسالمي ولیس رمي العلماء لهم بمسمي الخوارج من فراغ بل لشدة الشبه بین اعمال 

    ٢٦٣ )به بقوم فهو منهممن تش(عمالهم وكما وردأالخوارج و 

خلو الساحة اإلسالمیة من منابر شرعیة محلیة ودولیة تُبصر الشباب ومنها ) ٣( 
   .وغایته ووسائله وشروطه وآدابه وأنواعه خصوصًا والمسلمین عمومًا بماهیة الجهاد

تحول من الرحمة إلى القسوة ومن الحنیف فإن الجهاد إذا خرج عن ضوابط الشرع 
عتداء ومن حقن الدماء الي سفكها، ومن اإلعمار في األرض إلي الدفاع الي اال

وا (إفسادها وتدمیرها قال تعالي  ُ طِّع تَُق ِض وَ تُمْ َأن تُْفِسُدوا ِفي اْألَرْ لَّیْ ن تَوَ تُمْ ِإ َفَهْل َعَسیْ
                                                             

  .سنن أبي داود ٢٦٣
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ُكمْ  َحامَ مْ أُ  )*(َأرْ هُ َصارَ ٰى َأبْ َأْعمَ ُهمْ وَ َأَصمَّ َنُهمُ اللَّهُ َف عَ ِئَك الَِّذیَن َل آَن َأمْ  )*( وَلٰ رْ وَن اْلُق تََدبَّرُ َأَفَال یَ
َها اُل وٍب َأْقَف ُل ٰى ُق ل المسلم في فسحة من لن یزا:( وقال صل اهللا علیه وسلم .٢٦٤ )َعَل

  .  ٢٦٥) دینه ما لم یصب دما حراماً 

فالجهاد القتالي له أحكام شرعیٌّة البد من توافرها ، فكما یكون في وقت واجب، قد 
یكون في وقت آخر محرمًا إذا فقد شروطه حتي یصیر كالقاء النفس الي التهلكة فقد 

هوة للقتل والسلطة والشهرة، عند أمرنا اهللا باإلعداد له، أو تحول الجهاد القتالي إلى ش
  .)كما شرع اهللا األحكام فإنه شرع روافعها: (إًذ یصیر محرمًا قال اإلمام القرافي

إذًا فخلو الساحة اإلسالمیة علي الصعیدین الداخلي والخارجي یؤدي الي انزالق الشباب 
اد الكامل المتحمس لدینه في االنزالق مع مثل تلك الفرق والجماعات لعدم وجود اإلرش

لمثل تلك المسائل في بلده ، ومن ثم نقول شباب مضلل وعلماء األمة هم المسؤلون 
  .في األصل عن ذلك الشباب اذ تركوه بغیر نصیحة وارشاد

وتلك فكرة في ظاهرها الحق اال أنها ال  تبني فكرة إقامة الخالفة اإلسالمیةومنها ) ٤( 
وهو .....) الخالفة قادمة ولكن (في كتابي تمت للحقیقة بصلة وقد بینت ذلك تفصیلیًا 

  . مجانًا  شبكة التواصل االجتماعيمرفوع علي 

ن الذي یستخلف ویقیم الخالفة هو اهللا ولیس البشر فلیس في مقدور أوقد بینت فیه 
ننا نعیش مرحلة الملك الجبري والذي یلیه مباشرة إ نفسهم و أقامتها من إالمسلمین 

منهاج النبوة مرة أخري والتي ینتظرها الجمیع وعلي هذا فیجب قامة اهللا للخالفة علي إ
ان نعرف شبابنا والمسلمین جمیعًا أننا علینا اإلستعداد للخالفة ولیس إقامتها وعلینا 

                                                             
  ٢٤و ٢٣سورة محمد اآلیتان  ٢٦٤
  .صحیح البخاري ومسند أحمد وغیرھما ٢٦٥
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التوحد فیما بیننا ولیس تنصیب خلیفة فإذا فعلنا ذلك توجه المسلمین الي ذلك االعداد 
  . الذي ینفع العباد والبالدواالستعداد 

ة ولسنا دولة ولن اوهذا  الزعم بإقامة دولة إسالمیةومنها ) ٥(  فتراء عظیم فنحن أمّ
ةٍ ((نكون دولة فهكذا سمانا رب العزة قال تعالي في كتابه الكریم  رَ ُأمَّ ُأْخِرَجْت  ُكْنتُمْ َخیْ

وَن بِ  تُْؤِمُن ْنَكِر وَ َن َعِن اْلمُ تَْنَهوْ وِف وَ رُ عْ وَن ِباْلمَ رُ لنَّاِس تَْأمُ َن َأْهُل اْلِكتَاِب  ۗ◌ اللَِّه لِ وْ آمَ َل وَ
ُهمْ  ا َل رً َكاَن َخیْ وَن  ۚ◌ َل اِسُق هُمُ اْلَف َأْكَثرُ ْؤِمُنوَن وَ    ٢٦٦))ِمْنُهمُ اْلمُ

ُدونِ (وقال تعالي  ُ اْعب بُُّكمْ َف َأَنـا رَ اِحَدةً وَ ـًة وَ تُُكمْ ُأمَّ نَّ َهِذِه ُأمَّ    ٢٦٧ )ِإ

ة((أي شرع نهتدي یقول اهللا هكذا وصفنا اهللا في كتابه فبأي دین ندین وب )) أمّ
  ))!االحتكار((مع ان لفظ الدولة جاء في القرآن بمعني )) دولة((ویقولون للناس 

وقد وقع في هذا الخطأ الكبیر مع األسف علماء كثیرون یفترض أنهم یواجهون الفكر 
  !! .التفكیري بالوسطیة وشرع اهللا فكیف نبتغي غیر مسمي اهللا بدیًال ؟

نعم مسمي بدعي لم ینزل اهللا !!!! فمسمي الدولة االسالمیة مسمي بدعي وعلي هذا 
  !.به سلطانًا واذا كانت دولة الخالفة مسماها بدعي فما بالنا بمبناها ؟

وهناك فروق كثیرة جدًا بین الدولة واألمة ال أدري كیف غابت عن من ینادي بدولة 
  :اسالمیة ، ونضرب مثالین في هذه العجالة

  ) ملك أو رئیس(تقوم علي القانون البشري الذي یتغیر دومًا وحاكمها  أن الدولة
ة تقوم علي التشریع االلهي الذي ال یتغیر أبدًا وحاكمها    ) خلیفة أو إمام(أما األمّ

                                                             
 ١١٠سورة آل عمران اآلیة  ٢٦٦
 ٩٣یة سورة األنبیاء اآل ٢٦٧
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سالمیة مخالف لمراد اهللا ومغایر لما اطلقه اهللا علینا إقامة دولة إوعلي هذا فالمناداة ب
  .یًال هذا بالغ للناسوهو خیر مسمي وال نرضي به بد

وعلي هذا فینبغي علینا توطید هذا المسمي قوًال وفعًال وتنمیة أسباب توحد تلك األمة 
فكل أرض یوجد بها مسلمین هي جزء من األمة وعلي حكام الدول التي بها أغلبیة 
مسلمة ولها الحكم والكلمة النافذة أن تهتم بتلك الدول التي یعیش فیها أقلیة مسلمة 

من األیام حینما یظهر اإلسالم  ومی اها بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني فيوترع
  .علي الدین كله ستصیر األرض كلها أمة واحدة مسلمة إن شاء اهللا

ن كان هناك أسباب أخري كثیرة اال أن هذه**   ونكتفي بسرد هذه األسباب الخمسة وإ

 .أهمها ولعلنا نفرد لها كتابًا خاصًا إن شاء اهللا

 

 

 

  ٢٦٨)فمن رغب عن سنتي فليس مني(
 

 

                                                             
  صحیح البخاري ومسلم ٢٦٨
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  .إن الشریعة اإلسالمیة بینت أن قتل األسیر أو ذبحه بعد أسره محرم علي المسلمین

  .ء ولیس القتل أو الذبحأو الفدا هو المنِّ  األسیر حكمإن الشریعة اإلسالمیة بینت أن 

ُسبي سبیًا دائمًا إنما سبیًا مؤقتًا مشروطاً  إن   . الشریعة اإلسالمیة بینت أن األسیر ال ی

    .إن الشریعة اإلسالمیة بینت أن اإلحسان لألسیر واجب حتي ینول حریته إن تم سبیه

  .إن الشریعة اإلسالمیة بینت عظمة قول ال اله إال اهللا وقول أسلمت وما شابه ذلك 

  .میة بینت حرمة قتل كل من شهد هللا بالوحدانیة ولو قالها مرة واحدةإن الشریعة اإلسال

  إن الشریعة اإلسالمیة بینت أن أفعال داعش ومن علي نهجها هي أفعال خوارج العصر 

 . إن الشریعة اإلسالمیة بینت أن من یقتل نفسًا بغیر حق كأنما قتل الناس وجزاؤه النار

 .)حدًا أو قصاصًا ( ورد قتله بعد أسره إنما قتل إن الشریعة اإلسالمیة بینت أن كل من

 إن الشریعة اإلسالمیة بینت أنها دعوة للسالم ولیست دعوة للقتل واإلكراه علي اإلیمان 

 إن الشریعة اإلسالمیة بینت أن القتال الحربي جاء للدفاع ولیست إلفساد البالد والعباد 

ن إّال بإتباع المجاهدین لكتاب اهللا اهللا ال یكو إن الشریعة اإلسالمیة بینت أن نصر
  .وسنة نبیه ولیس بإتباع نهج التتار وسّنة العجم 
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  ٨٣ اآلیة  نساءسورة ال ٢٦٩
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ن الشعب العراقي في ا :فضیلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطیب شیخ األزهر قال
حاجة ملّحة إلى تضافر كل القوى والفصائل لوقف نزیف الدم العراقي، مندًدا بما یحدث 
في العراق من قیام المیلشیات المختلفة، وعلى رأسها حركة داعش بقتل األبریاء 

مساجد، واضطهاد وتهجیر للمسیحیین وبعض الطوائف وانتهاك األعراض وقصف ال
وأضاف فضیلته أن اإلسالم یرفض ما تقوم به المیلشیات المسلحة التي تنسب . األخرى

أدان فضیلة اإلمام األكبر األعمال و  .أعمال القتل والتدمیر لإلسالم واإلسالم منها بريء
ومعتقداتهم، مشددًا على  اإلجرامیة ضد المواطنین العراقیین على اختالف دیاناتهم

وجوب نشر قیم التسامح التي دعت إلیها األدیان السماویة، وضرورة التعایش السلمي 
  .بین بني اإلنسان

 

 
ا عن ، أن فكر داعش بعید تمصرأكد فضیلة الدكتور شوقي عالم مفتي  مامً

المصریین ألن األزهر الشریف بكل مؤسساته یقف حارًسا أمینًا لكل فكر متطرف، 
كما أن طبیعة المصریین ترفض هذه الممارسات التي تخالف الشریعة اإلسالمیة 

  : لهفضیلته في حوار تلفزیوني وقال  .والطبائع اإلنسانیة السویة

لكن یجب تحریر هذا أن الجهاد مصطلح شریف في الشریعة اإلسالمیة، و 
المصطلح وتوضیح الفهم الصحیح له بأنه یكون تحت رایة الدولة مع االلتزام 
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الكامل بأخالقیات الجهاد في اإلسالم والتي وضعها النبي صلى اهللا علیه وسلم 
حتى یحافظ على األرواح والبنیان اإلنساني فأمر عند لقاء العدو أال یقتل أعزل 

وال أطفال وال راهب وال مزارع في حقله، وال تهدم كنائس أو وال رجل كبیر وال امرأة 
  .أدیره وال عمران وال تقطع شجره

ل المنظمات اإلرهابیة باسم  وأشار فضیلة المفتي إلى أن ما یحدث اآلن من ِقبَ
ا للقتل أو الهدم  ا عن هذا المعنى، ولم یدع الدین اإلسالمي یومً الجهاد بعید تمامً

 .والتخریب
" الدولة اإلسالمیة"إن دار اإلفتاء المصریة استنكرت أن یطلق اسم : تهوقال فضیل

منشقو "على هذا التنظیم اإلرهابي في وسائل اإلعالم، وطالبنا باستبداله باسم 
، الفتًا إلى أن دار اإلفتاء قامت برصد تلك األفكار الشاذة والرد علیها، "القاعدة

فتوى متطرفة خالل األشهر الثالثة  ٠١٥وأن مرصد التكفیر بدار اإلفتاء قد رصد 
  .الماضیة وقامت بالرد علیها

وثمن مفتي الجمهوریة مبادرة خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن 
عبدالعزیز بإنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهاب، مؤكًدا أن الدار تضع كافة 

 .إمكانیاتها العلمیة والشرعیة وتسخرها لخدمه هذا الكیان المهم

:في تصریح آخر و   
وصف " داعش"أنه من الخطأ الفادح أن نطلق على كیان إرهابي مثل  تهأكد فضیل 

الدولة اإلسالمیة، ألنها خالفت كافة القیم اإلسالمیة ومقاصد الشریعة العظمى التي 
ا      .جاء بها اإلسالم، فضًال عن مخالفتها للقیم اإلنسانیة المشتركة بین البشر جمیعً

                                                                  .  
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ا على اإلسالم : وأضاف فضیلته  أن مثل هذه الجماعة الدمویة المتطرفة تمثل خطرً
والمسلمین، وتشوه صورته، كما أنها تسفك الدماء وتعیث في األرض الفساد، مما 

ل في شئوننا بدعوى یضعف األوطان ویعطي الفرصة للمتربصین بنا لتدمیرنا والتدخ
ا  ا إلى أن مواجهة اإلرهاب والتطرف یتطلب تعاوًنا دولیً الحرب على اإلرهاب، مشیرً

ا على كافة المستویات ً قلیمی   .                                                  .  وإ

  :وفي بیان آخر لفضیلته 

   .ابیة ضالةهذه جماعة إره بالنبت الشیطاني، مؤكدًا أن )داعش(وصف تنظیم 

إذا كانت وسائل اإلعالم الغربیة قد أطلقت على هذا التنظیم أسماء إسالمیة أو : وقال
نعتته بصفات تلصقه باإلسالم، فهي تفعل ذلك متعمدة بقصد تشویه صورة اإلسالم، 
وهذا ماال ینبغي أن تفعله وسائل اإلعالم العربیة، فنحن أمام تنظیم إرهابي ال عالقة له 

خالف كافة القیم اإلسالمیة ومقاصد الشریعة العظمى التي جاء بها  داعشفباإلسالم، 
 .اإلسالم، فضًال عن مخالفتها للقیم اإلنسانیة المشتركة بین البشر جمیعاً 

كنا أول مؤسسة إسالمیة تحذر من هذا التنظیم الضال، حیث وجدناها جماعة : وقال
ا على اإلسالم والمسلم ین، وتشوه صورته، كما أنها تسفك دمویة متطرفة تمثل خطرً

الدماء، وتعیث في األرض الفساد، مما یضعف األوطان ویعطي الفرصة للمتربصین بنا 
ا إلى أن مواجهة  لتدمیرنا والتدخل في شؤوننا بدعوى الحرب على اإلرهاب، مشیرً

ا على كافة المستویات قلیمیً ا وإ  . اإلرهاب والتطرف یتطلب تعاوًنا دولیً
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 عباس شومان وكیل األزهر األمین العام لهیئة كبار العلماء رفض األزهر /الدكتور:قال

دانته لجرائم  لقد أعلن األزهر وشیخه عن االستنكار واإلدانة لما یقوم : ، وقال"داعش"وإ
مجرمون باسم اإلسالم، واإلسالم وهو دین سالم ورحمة بالبشریة به هؤالء القتلة وال

كلها منهم بريء، فالمسلم رحیم عفو كریم مع كل المخالفین له في العقیدة، وال یمكن 
 . أن یمارس مسلم عنفًا أو إرهابًا ضد أحد بسبب عقیدته

دانتنا للجرائم التي ارتكبها: قالو  من " داعش"تنظیم  لقد أعلنا في األزهر مرارًا رفضنا وإ
قتل لألبریاء وتهجیر قسري للمسیحیین ومن قتل واضطهاد للطائفة األیزیدیة، حیث 
یجهل هؤالء الحمقى مساحة الحریة الدینیة التي كفلها اإلسالم لكل المخالفین في 
العمل لدرجة إتاحة الحریة لمن یمارسون كفرا بواحا ماداموا ال یتعرضون لعقیدتنا وال 

" فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر: "ائم ضدنا، تطبیقًا لقول الحق سبحانهیرتكبون جر 
  فالكفر یتحمل وزره صاحبه وهو الذي سیحاسب علیه أمام اهللا عز وجل. 

 

 

ي العراق وسوریا، ال یمثل أهل السنة، ف" داعش"الدكتور محمود مهنا أن تنظیم  أكد
حیث أن مذهب أهل السنة ال یجیز االعتداء على الحرمات وال على اآلمنیین، وال على 

، أدخل أهل "داعش"وأشار إلى أن تنظیم . المسلمین، فهو یؤمن بحرمة سفك الدماء
هو ولعب السنة مدخال غیر كریم، وأساء إلى اإلسالم بصورة بالغة، وأظهره بأنه دین ل

ا، وال غیر مسلم، إال إذا بدأه بالقتال والحرب ولفت . وقتل، لكن المسلم ال یقاتل مسلمً
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مهنا إلى أن العالم الیوم یصف اإلسالم بأنه دین إعتداءات، مؤكًدا أن هذه نظرة غربیة 
متمثلة في أمیركا وفرنسا والمانیا، عالوة على دولة قطر، إلشاعة الفوضى في العالم 

حتى یصلوا إلى مصر، فهم یرون أن مصر بلد كافر یغلق المساجد ویحارب العربي 
  .واعتبر أن اإلسالم ال یرید منا الخالفة في عصر اتسم بسفك الدماء. الدین واإلسالم

 

 

ن ضمنهم خوارج العصر والسلفیة والمتطرفون في القاعدة ن ومِ یمما ال یعرفه الكثیر 
ن اختلفت أسماؤهم، أن العالِم األزهري تتكون  وداعش وغیرهم ممن هم على شاكلتهم وإ

ِمن خالل وقٍت طویٍل وجهٍد عظیٍم في المدارسة والقراءة في إطاِر منهٍج -في عقلیته 
المنهجیة، والتي تهدف في مجملها مجموعٌة ِمن القواعد  - صارٍم وجوٍّ علميٍّ متناغمٍ 

 :إلى تحقیق غایات محددة تتمثل في

ا صحیًحا  •   .تفسیر النصوص تفسیرً

  .إدراك الواقع إدراًكا صحیًحا  •

  .معرفة المآالت معرفًة دقیقة  •

  .تحصیل المقاصد الشرعیة تحصیًال تاما  •

ا  • ا سلیمً   .تحقیق المصالح المرعیة تحقیًق

  .وابتاإللتزام بالث  •

  .المحافظة علي اإلیمان بالغیب  •
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نَّ أيَّ  سِّر العالِمُ األزهريُّ النصوَص ِمن خالله، وإ َف ُ وتكون هذه القواعد أساًسا للدین ی
ِكرُّ علیه بالبطالن أو یتناقض معه فهو فهمٌ مرفوٌض،  فهٍم یخرج عن هذا األساس أو یَ

ُحتم على الباحث أن یعید بحثه حتى ال یكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه  ی
  :أو ممن اتخذ إلهه هواه، وأول هذا األساس

ِن الرَِّحیِم﴾ : قوله سبحانه وتعالى   )١: الفاتحة(﴿ِبْسِم اِهللا الرَّْحمَ

ِمیَن﴾ : وقوله تعالى اَل ًة لِّْلعَ ْحمَ الَّ رَ َسْلَناَك ِإ ا َأرْ مَ   )١٠٧: األنبیاء(﴿وَ

َص  ﴿: وقوله تعالى ِهم ِبمُ یْ ْسَت َعَل ِطرٍ َل   )٢٢: الغاشیة( ﴾یْ

ْؤِمْن ﴿: وقوله تعالى ُ ی رْ ِبالطَّاُغوِت وَ ْكُف ن یَ یََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفمَ د تَّبَ َ ِفى الدِّیِن َق اه ْكرَ َال ِإ
ُ َسِمیعٌ َعلِیمٌ  اهللا َها وَ ى َال انِفَصامَ َل ْثَق ِة اْلوُ وَ رْ ُ َسَك ِباْلع ِد اْستَمْ َق   )٢٥٦: البقرة( ﴾ِباِهللا َف

نَّا َأْعتَْدَنا ﴿: له تعالىوقو  رْ ِإ ْكُف ن َشاَء َفْلیَ مَ ْؤِمن وَ ُ ن َشاَء َفْلی بُِّكمْ َفمَ ِل الَحقُّ ِمن رَّ ُق وَ
َ ِبْئَس  ُجوه ْشِوى اْلوُ ْهِل یَ اٍء َكاْلمُ َغاُثوا ِبمَ ُ ْستَِغیُثوا ی إِن یَ اِدُقَها وَ َط ِبِهمْ ُسرَ ا َأَحا لظَّالِِمیَن َنارً  لِ

َساَءْت  اُب وَ االشَّرَ ًق تََف رْ   .، فأرجع العقاب إلى اآلخرة)٢٩: الكهف( ﴾مُ

ِبیُن ﴿: وقوله تعالى َالُغ اْلمُ الَّ اْلبَ ى الرَُّسوِل ِإ ا َعَل مَ   )٥٤: النور( ﴾وَ

ا﴿: وقوله تعالى ِهمْ َحِفیًظ یْ َسْلَناَك َعَل ا َأرْ   )٤٨: الشورى( ﴾َفمَ

فهم العالمُ األزهريُّ أنه عندما ُأمرنا  بالقتال، ُأمرنا أن ندافع عن وبناء على ما سبق یَ
ن یقاتلوننا، ثم ِمن  أنفسنا، وشرط ذلك أن یكون في سبیل اهللا، وأن یكون القتاُل تجاه مَ

وا ِفى َسِبیِل اِهللا الَِّذیَن ﴿: غیر عدوان، وهو ما یسمى بجهاد الدَّْفع؛ قال تعالى اِتُل َق وَ
ُحِ  َ َال ی نَّ اهللا تَُدوا ِإ َال تَعْ وَنُكمْ وَ اِتُل َق ُ تَِدینی عْ ﴾ بُّ المُ ، فهذا مثاٌل حيٌّ لتطبیق )١٩٠: البقرة(◌َ

هذا األساس الذي سنفهم ِمن خالله ما صح من النصوص ولیس العكس، وأما 
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المساكین ِمن الدواعش والسلفیة والخوارج والقاعدة فیفهمون أن النصوص هي 
وا األصَل فرًعا والفرعَ أصًال، وهذا خلٌل    .سبََّب كل هذه الفتنةاألساس واألصل، َفَصیَّرُ

هذا هو الفرق بین عقلیٍة علمیٍة تأسست على أساٍس علميٍّ رصیٍن وبین العقلیة 
المتطرفة التي ظهرت كالنبات الشیطاني على حین غفلٍة لتعتدَي وتسفَك الدماَء وتجاهَد 

تمثیلیًة تحت رایٍة َعِمیٍَّة عمیاء، فإنها إنما تتبنى رأي أعداء اإلسالم في اإلسالم، وتمثل 
سخیفًة تُظِهرُ بها المسلمیَن بما ال یأمرهم به دینهم، وتقلب األصوَل فروًعا والفروَع 

ْلِبُسوَن ﴿: أصوًال، وتلبس على المسلمین وغیرهم صورة اإلسالم؛ قال اهللا تعالى لِمَ تَ
وَن  مُ َل َأْنتُمْ تَعْ وَن الَحقَّ وَ تَْكتُمُ اِطِل وَ    .)٧١: آل عمران( ﴾الَحقَّ ِباْلبَ

وسیظل األزهر بعلمه وعلمائه ورجاله منارةً لإلسالم ومقبرةً لهذا الفكر المتطرف 
 .الداعشي أو القاعدي أو الخارجي

 

 

من على شاكلتهم الذین محمد مختار جمعة أن مقاومة داعش و  /أكد األستاذ الدكتور
ما یحدث من داعش : "وقال ، یخططون لإلفساد في مصر واجب شرعي ووطني

وأتباعها وأذنابها ومؤیدیها ومن یدورون في فلكها أو یحذون حذوها في القتل والتدمیر 
ثارة الفوضى، إنما یخدم مصالح العدو الصهیوني  –بال شك –واإلفساد والتخریب وإ

إثارة الفوضى في المنطقة، ثم القوى االستعماریة الطامعة في نفط المستفید األكبر من 
وشدد على أن هؤالء إن لم ". منطقتنا العربیة، والسیطرة على المواقع الحیویة فیها

یكونوا عمالء الهتز العالم كله إلجرامهم في القتل والتخریب والتدمیر وختان البنات 
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خ من قبل، ومقاومة هؤالء المجرمین الصغیرات بهمجیة ووحشیة لم یعهدها التاری
  : أعداء اإلنسانیة واجب شرعي ووطني وعربي وقومي، واآلن نقول 

  .إنه واجب إنساني إن كان فیما یسمى بالعالم الحر بقیة من اإلنسانیة

رافضًا إطالق مسمیات إسالمیة على هذا التنظیم، واتهم قائد التنظیم أبو بكر البغدادي، 
هدار جهوده في االستقرار والتنمیة، " إسرائیل"بالعمالة لمصلحة  لتخریب العالم العربي وإ

ضاعة ثرواته في حروب ال یقرها شرع وال عرف وال قانون دولي عادل   وإ

كنت أول المدركین لبشاعة المؤامرة التي ینفذها هذا التنظیم اإلرهابي وقلت كالما : وقال
اإلرهابیة، فالعالقة بینهما مشتركة وجماعة اإلخوان " داعش"واضحا عن العالقة بین 

وخیوط التنظیمین متشابكة، وهما یقومان بالحرب بالوكالة، وما قلته وكتبته عن تنظیم 
بالصهیونیة والموساد اإلسالمي أكدته وسائل إعالم " داعش"وعن عالقة " داعش"

ولة بأنه أمریكیة وعربیة، فقائد التنظیم ما هو إال عمیل للموساد، وهناك معلومات متدا
ال أرى ذلك مجرد تكهن : قالو ، ) إلیوت شیمون(ولد ألبوین یهودیین واسمه الحقیقي 

أو تخمین، ألن ما یحدث من داعش وأتباعها وأذنابها ومؤیدیها ومن یدورون في 
ثارة الفوضى، إنما یخدم  فلكها أو یحذون حذوها في القتل والتدمیر واإلفساد والتخریب وإ

ني المستفید األكبر من إثارة الفوضى في المنطقة، ثم القوى مصالح العدو الصهیو 
االستعماریة الطامعة في نفط منطقتنا العربیة، والسیطرة على المواقع الحیویة فیها، 
وكل یوم تنكشف حلقات جدیدة في خیوط المؤامرة الحقیرة، وسوف یفتضح أمر كل 

ل الصغیرة العمیلة، ممن هم العمالء والخونة وصغار القامة من األفراد أو بعض الدو
على استعداد أن یبیعوا أنفسهم للشیطان، سواء أكانوا أفراًدا یسعون إلى المال أو 
السلطة أم جماعات تسعى إلى السلطة والنفوذ، أم دوال صغیرة یتوهم حكامها أن 
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ارتماءهم في أحضان الصهاینة وأعوانهم یمكن أن یحافظ لهم على ملكهم، ویعطیهم 
ا، نفوًذا أ وسع من حجمهم، غیر أنهم ال یدرون أنهم أول من سیؤكل ویدفع الثمن غالیً

 . ألن حسابات البشر شيء، وما عند اهللا من المقادیر شيء آخر

وأكد وزیر األوقاف أن مقاومة هؤالء المجرمین، أعداء اإلنسانیة، واجب شرعي ووطني 
العالم الحر بقیة من وعربي وقومي، كما أنها واجب إنساني إن كان فیما یسمى ب

  .اإلنسانیة
بقوى غربیة مناوئة لإلسالم وكارهة " داعش"ما یؤكد ارتباط : وأضاف وزیر األوقاف

الستقرار المسلمین حالة الصمت الغربي المریب على ما قام به التنظیم من استهداف 
  . غیر مسبوق لدور العبادة من مساجد وكنائس في العراق

 

 

وصف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هیئة كبار العلماء، الرئیس األسبق لجامعة 
لتوافر صفات ومعتقدات هؤالء " خوارج العصر"بأنهم " داعش"األزهر، أعضاء تنظیم 

م في الدین، حیث الخوارج التي حددها النبي صلى اهللا علیه وسلم وأهمها تنطعه
یظهرون من الزهد والخشوع ما لم یأذن به اهللا، حتى إنهم یحلقون شعر الرأس تعبدا 
في غیر النسك، كما أن صفاتهم أن قیاداتهم شابة غیر راشدة حیث قال فیهم الرسول 

  .سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث األسنان سفهاء األحالم: "صلى اهللا علیه وسلم

الجهل بالعلم الشرعي، فلم یتلقوا العلم عن " داعش"ن صفات عناصر وأشار إلى أن م
العلماء العاملین إنما یعتمدون على فهمهم الخاطئ للنصوص دون الرجوع إلى الثقات 
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من أهل العلم، ولهذا ضلوا وأضلوا، وأمثال هؤالء قال عنهم الرسول صلى اهللا علیه 
ن ال یجاوز تَراقیهم، یمرقون من یخرج ناس من قبل المشرق، یقرءون القرآ: "وسلم

: الدین كما یمرق السهم من الرمیة، ثم ال یعودون فیه حتى یعود السهم إلى فوقه، قیل
، أي أنهم یقرءون القرآن "التسبید: سیماهم التحلیق، أو قال: ما سیماهم؟ قال

ویستدلون به من غیر فهم، فحفظهم للقرآن مجرد حفظ األلفاظ من غیر فقه فیه 
 . فة متشابهةومعر 

وأشار إلى أن هؤالء الخوارج الجدد یخدعون الناس بكثرة عبادتهم ومن صفاتهم أن 
سیجد أنهم یغترون بعبادتهم " داعش"عندهم كثرة عبادة ومن یالحظ سلوكیات 

ومظهرهم بها، حتى إنهم یعترضون على العلماء العاملین المخلصین، ویكفرون غیرهم 
یزعمون أنهم وحدهم على الحق، ولذلك لیس  سواء من الشعوب والحكام حیث

  . بمستغرب أن یتسابق علماء األمة لتقدیم النصائح لهم، ولكنهم ال یستمعون إلى أحد

 

 

وأي شریعة هذه التي تبیح هذا الكم من الدكتور محمد رأفت عثمان أي خالفة : یقول
الدمویة والهمجیة التتریة التي تبیح القتل لكل مخالف لهم في العقیدة والفكر 

باإلضافة إلى أن ما یقومون به من أعمال القتل والتشرید والتخریب مدعیًا ! والمذهب؟
من أعمال أن الخالفة اإلسالمیة ستعود من جدید على أیدیهم انطالقا مما یقومون به 

 وحشیة في العراق وسوریا فهذا كذب وافتراء على اهللا ورسوله
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لقد أثارت ممارساته العدوانیة تساؤالت كثیرة، حیث یراه البعض فرعا لتنظیم : قالو 
القاعدة، حتى إن اختلف معها، في حین یراه آخرون انه تنظیم مستقل یهدف إلقامة 

ض المفاهیم الدینیة الخاطئة، وفریق ثالث دولة خالفة إسالمیة من جدید مستندا إلى بع
صنیعة النظام السوري للفتك بمعارضیه، ویرى فریق رابع انه صنیعة " داعش"یرى 

تفتیت "مخابراتیة أمریكیة وغربیة لتطبیق مخطط الفوضى الخالقة التي تستهدف 
بدأ متصارعة تطبیقًا للم )دویالت("بتحویل دول المنطقة إلى " المفتت وتقسیم المقسم

 .)فرق تسد(االستعماري 

 

 

إن أعمال داعش ال تمت  قال أمین الفتوى في دار اإلفتاء المصریة أحمد وسام خضر
.              .      إلى اإلسالم بصلة وال لألدیان السماویة، فاإلرهاب ال دین له أبدا  

بأن داعش هم حملة العدوان للعالم، مؤكدا على ضرورة تكاثف كل   وأضاف خضر 
.الجهود إلخماد نار هذه الفتنة حتى یعیش الناس في سالم في العالم أجمع  

 وذكر بأنه یمكن وقف استقطاب الجماعات المتشددة للشباب بنشر الفكر الوسطي
 

 

إطالق الحملة الدولیة التي أكد أنها عن أعلن إبراهیم نجم، مستشار مفتي مصر 
ستقوم على التواصل مع وسائل اإلعالم األجنبیة والشعوب الغربیة لعدم استخدام 

لح عند الحدیث عن تنظیم داعش االرهابي واستبداله بمص" الدولة اإلسالمیة"مصطلح 
  .دولة المنشقین عن القاعدة في العراق والشام
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ستشمل كذلك إطالق صفحة مناهضة للتنظیم اإلرهابي علي موقع "أن الحملة : قالو 
سالم فیسبوك باللغة اإلنجلیزیة، ترد على شبهات داعش، وتنقل آراء زعماء وعلماء اإل

یره موقع تویتر، وغ رهابي، وكذلك هاشتاج علىفي مختلف بلدان العالم حول التنظیم اإل 
ن هذه الحملة تهدف في األساس إلى تصحیح إ :وقال .من شبكات التواصل االجتماعي

صورة اإلسالم التي تم تشویهها في الغرب بسبب تلك األفعال اإلجرامیه، وتبرئه 
اإلنسانیة من هذه الجرائم التي تخالف الفطرة السلمیة وتنشر الكراهیة بین الشعوب، 

ا یرفضون هذه الممارسات التي تخالف مبادئ وكما تسعى لتأ كید أن المسلمین جمیعً
ال وعمارة األرض وحفظ الـنفس والـعرض والـماإلسالم السمحة التي تدعو إلى التعایش 

  .والعقول والدین

أنه ال یجوز إظهار التعاطف مع تنظیم داعش اإلرهابي ولو : وفي تصریح آخر قال 
یك معهم في جرائمهم ضد اإلنسانیة ، ودعا كافة بكلمة ومن یتعاطف معهم فهو شر 

الشعب المصري إلي وجوب اإلنكار علي هذه الطائفة الضالة بكل استطاعة؛ ألن هذه 
األعمال اإلرهابیة تعد خروًجا على مبادئ اإلسالم وأحكامه التي تأمر بالمحافظة على 

.                      .                 األنفس واألرواح والدماء واألموال واألعراض  
أن مفهوم الخالفة اإلسالمیة من أكثر المفاهیم اإلسالمیة التي تعرضت إلى  وأكد

التشویة واالبتذال في وقتنا الحاضر حتى أضحى المفهوم سيء السمعة لدى أوساط 
.        غیر المسلمین، بل وبین المسلمین أنفسهم وفي الدول ذات األغلبیة المسلمة  

ئل اإلعالم المختلفة إلى تبني المصطلحات الصحیحة في توصیف تلك ودعا وسا
الجماعات والحركات، وعدم االنجراف في تبني المسمیات التي تطلقها تلك الحركات 
على أنفسها كمصطلح الدولة اإلسالمیة أو الخالفة اإلسالمیة، فهي من جانب تحاول 

ا تحاول أن تلصق صفة أن تحصل على توصیف الدولة وهي لیست كذلك، كما أنه
.            اإلسالمیة إلیها على غیر الواقع، فال هي دولة وال هي تمت لإلسالم بصلة 
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ِیِل اللِّه َوالَ يََخاُفوَن لَْوَمَة آلئِمٍ ( ُيَجاِھُدوَن فِي َسب 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  ٥٤اآلیة  مائدةسورة ال ٢٧٠
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  :وبعدالحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله 

فقد تابع االتحاد العالمي لعلماء المسلمین التصریحات الصادرة عن تنظیم ما یسمى بـ 
العراق، مع القوى العراقیة األخرى، مدافعین عن  والتي انطلقت من“ الدولة اإلسالمیة”

سنة العراق، وعن المستضعفین في هذا البلد، ففرحنا بهم ورحبنا بهذا االحتشاد لرفض 
الظلم والتجبر في األرض، ولكن سرعان ما بینت انفصالها عن المجموع، وأعلنت عن 

لبین المسلمین في مطا“ خلیفة المسلمین”وتنصیب من أطلقوا علیه “ خالفة إسالمیة”
العالم بمبایعته واالنصیاع ألوامره ، وكل ذلك من األمور التي یراها االتحاد بال أي 

   معاییر شرعیة وال واقعیة ، وضرره أكثر من نفعه

 : واالتحاد العالمي لعلماء المسلمین إزاء هذه القضیة یرى ویؤكد على مایلي

على منهاج النبوة، ونتمنى من أعماق قلوبنا  إننا كلنا نحلم بالخالفة اإلسالمیة :أوًال 
أن المشروعات  :أن تقوم الیوم قبل الغد، ولكن اإلسالم علمنا، ومدرسة الحیاة علمتنا

عداد ثقیل، وتجمیع للقوى، ورصد لما عند األعداء  الكبرى البد لها من تفكیر طویل، وإ
  .كوما عندنا، ومن معك ومن علیك، ومن یستمر معك، ومن یتخلى عن

البد لنا من إقامة بالد تحكم بالشریعة اإلسالمیة، وتترابط فیما بینها، وتملك من القوة 
ما یحفظ علیها كیانها الداخلي، ویحمیها من العدوان : المادیة والبشریة والمعنویة

الخارجي، ویهیئ العالم لذلك بسبیل إرشادي تنویري، یعرف الناس بحقیقة الموضوع، 
من الناس من مسلمین مسالمین، ومن مخالفین من غیر  والهدف منه، وموقفه

   .المسلمین، وغیر المسالمین

هو  –لغة وشرعًا  –فالخالفة من الناحیة الشرعیة والفقهیة تعني اإلنابة ، فالخلیفة 
نائب عن األمة اإلسالمیة ، ووكیل عنها من خالل البیعة التي منحتها للخلیفة ، وهذه 
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عقًال وعرفًا إال بأن تقوم األمة جمیعها بمنحها للخلیفة ، أو من النیابة ال تثبت شرعًا و 
خالل ممثلیها الذین سموا في السابق بأهل الحل والعقد وأولي األمر، من العلماء 

   واألكفاء والمسؤولین وأصحاب القرار،والجماعات اإلسالمیة
فة، وهو أمر ومن هنا فإن مجرد أمر إعالن جماعة للخالفة لیس كافیا إلقامة الخلی

   مخالف لهذه الحقیقة الشرعیة

هُمْ (أن جمیع أمور الدولة والسیاسة الشرعیة تقوم في اإلسالم على الشورى :  ثانیا رُ َأمْ وَ
َنُهمْ  یْ ٰى بَ    ٣٨سورة الشورى آیة ) ُشورَ

رِ (وقال عز وجل  مْ ِفي اْألَمْ هُ َشاِورْ ، بل حتى الفطام للطفل،  ١٥٩سورة آل عمران آیة ) وَ
التغذیة والرضاع البد أن یتم بالتشاور، فكیف بأمور الدولة الكبرى والخالفة  مثل

 !العظمى؟
العاطرة تشهد على تأصیل ثقافة الشورى ، كما ) صلى اهللا علیه وسلم(وسیرة الرسول 

أن اختیار الخلیفة في عصر الخالفة الراشدة قد تم وفق الشورى ، فلما اختلف األنصار 
بني ساعدة، تم التوصل بالتشاور والتحاور إلى سیدنا أبي بكر  والمهاجرون في سقیفة

ثم جاؤوا إلى المسجد ، ثم إلى بیعة أهل الحل والعقد حتى ) رضي اهللا عنه(الصدیق 
تمت البیعة ، وكذلك تم اختیار الخلیفة عمر بن الخطاب ، والخلیفة عثمان بن عفان ، 

، وفي واقعة اختیار سیدنا عثمان ) اً رضي اهللا عنهم جمیع(والخلیفة علي بن أبي طالب 
قام سیدنا عبد الرحمن بن عوف باستشارة الرجال في مجتمعاتهم، والنساء في 

  كما ورد في صحیح البخاري –خدورهن

، ال یترتب علیه  -مهما كان –لذلك فإن إعالن فصیل معین  للخالفة إعالن باطل شرعًا
ى أهل السنة في العراق ، والثورة في أي آثار شرعیة؛ بل یترتب علیه آثار خطیرة عل

سوریا ، بل یؤدي ذلك إلى توحید قوى األعداء بمختلف أصنافهم لضرب الثورتین اللتین 
ولذلك ندعو إخواننا المنادین . تطالبان بالحقوق المشروعة لهما في سوریا والعراق 
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اك من جراء أن یكونوا واقعیین، وینظروا إلى ما یصیب إخوانهم هنا وهن: بهذا الحلم
 إصرارهم على موقفهم

   یؤكد االتحاد على التالي: ثالثًا 

إن إعالن تنظیم الدولة اإلسالمیة عن ما أسموه بالخالفة اإلسالمیة ما هو إال ) ١(
افتقار لفقه الواقع وأشبه باالنقضاض على ثورة الشعب التي یشارك فیها أهل السنة 

ة من مناطق عدیدة بالعراق ، ثم یخرج تنظیم بكل قواهم، من العشائر والفصائل المتنوع
واحد وبشكل فردي، لیعلن عن خالفة إسالمیة، وینصب من بین أتباعه خلیفة، في 
غیاب شبه كامل لألمة اإلسالمیة، وأهل الحل والعقد وأولي األمر بها، من العلماء 

   والفقهاء، واألكفاء والمتخصصین، وكافة فصائل األمة

إبطال شرعیة جمیع التنظیمات اإلسالمیة على الساحة العالمیة  ال یمكن قبول) ٢( 
لمجرد إعالن من طرف واحد لما أطلقوا علیه الخالفة والخلیفة ، ووسط غیاب كامل 

  كلي یعتبر مرفوضًا بشكل يلألمة ، األمر الذ

إن مثل هذه األمور تفتح باب الفوضى أمام تنظیمات أو حتى دول أن تنصب ) ٣( 
أمر إسالمي جلل كالخالفة اإلسالمیة، من غیر إعداد وال ترتیب وال تنسیق، نفسها على 

وال مشروع واحد، ومن ثم یفقد مفهوم الخالفة اإلسالمیة جالله بین الناس وهو خطر 
  عظیم، ال یخدم سوى مخططات أعداء األمة اإلسالمیة

س بالتشدد ، إن ربط مفهوم الخالفة اإلسالمیة بتنظیم بعینه اشتهر بین النا) ٤( 
والصورة الذهنیة عنه سلبیة حتى بین أبناء األمة اإلسالمیة أنفسهم ، ال یخدم المشروع 

  اإلسالمي أبداً 

  
.. إن الخالفة اإلسالمیة وعودتها مرة أخرى أمر جلل ، تتوق إلیه أنفسنا جمیعاً ) ٥( 
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وله من اإلعداد تفكر فیه كل عقولنا، وتهفو له كل أفئدتنا، ولكن له ضوابطه الشرعیة ، 
ویجب اتفاق األمة على صیاغة ذلك ، وشكله ، . الكبیر والعمیق على كل المستویات

ومضمونه الذي هو اجتماع كلمة المسلمین في العالم ، ولیست مجرد إعالنات هنا 
  وهناك ال واقع لها وال شرعیة لها

واهللا غالب  ( وىراشدة ال تضل السبیل، وضمائر حیة ال تتبع اله اللهم هب لنا عقوال
  ٢١، یوسف، اآلیة)على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون 

  علي محیي الدین القره داغي. د. أاألمین العام 

 

 إل 

  غداديالب“ خالفة”بیان حول إعالن   بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین، وال عدوان إال على الظالمین، والصالة والسالم على الذي جاء 
 :أما بعد، بالحق المبین، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

فال تزال الفتن تترى، والبالیا تتعاقب على أمة اإلسالم حتى تنفي خبثها كما ینفي الِكیر 
التي أعلنها تنظیم البغدادي، بعد “ الخالفة”دعوى : ن آخر هذه الفتنَخبث الحدید، وم

ا،  -كما أصابت أهل العراق من قبل-ویالت أصابت أهل الشام منهم  ، وتكفیرً قتًال
ا في  ا للكلمة وما كنا نظن أن ادعاًء أجوَف كهذا، ظاهرً وعرقلة للثورة والجهاد، وتفریًق

لبغدادي قد أتقنوا الخداع اإلعالمي فعظَّموا بطالنه، یحتاج إلى بیان، لكن جماعة ا
موا أعدادهم، ونسبوا الكثیر من انتصارات اآلخرین لهم، یساندهم في  تنظیمهم، وضخَّ
ذلك إعالم أعداء األمة الذین وجدوا في هذه الفئة بغیتهم لحرب المسلمین وتشویه 

 سمعة المجاهدین
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ا من الجمیع،   ا واعیً ا جدیًدا على أهل العلم إن هذه األحداث تتطلب فكرً وتقتضي واجبً
والفكر والجهاد أینما كانوا، فما عاد یسعهم السكوت عن هذه الفتنة، أو مداراتها، 
واالعتذار لها، وتحتم واجب البیان علیهم كما لم یكن من قبل ویتبین بطالن تلك 

  الخالفة المزعومة من وجوه

ن التكفیر واستحالل الدماء دینا، تتخذ م  صدور اإلعالن من فئة باغیة مارقة،) ١( 
 منحرفین عن المنهج النبوي الذي هو قوام الخالفة الراشدة

فالهم ممكنون في األرض، وال مطاعون من   غیاب مقومات الدولة شرعا وعرفا،) ٢( 
الناس، ولو كان لهم التمكین والغلبة لظهروا بأشخاصهم، فهم للعصابة أقرب منهم 

 !للدولة

إعالن الخالفة دون أهل العلم والرأي والمشورة من المسلمین، لما استقر االنفراد ب) ٣( 
في أذهان عصابة البغدادي أنهم هم أهل الشورى والحل والعقد، وما سواهم في حكم 

فهذا االنفراد استبداد جدید باألمة ! المرتدین والصحوات، كما صرحوا به في غیر موضع
 -رضي اهللا عنه-قال عمر . یب لمصالحهاوتجاوز لسلطانها، وتسفیه لرأیها، وتغی

ْسلِِمیَن “  :موضحًا خطورة االفتئات على األمة ٍة ِمَن اْلمُ ُشورَ ِر مَ ُجًال ِمْن َغیْ َ رَ ع ایَ ْن بَ مَ
ْقتََال  ُ هُ تَِغرَّةً َأْن ی عَ ایَ َال الَِّذي بَ عُ هُوَ وَ ایَ بَ ُ رحمه -رواه البخاري وغیره، قال ابن حجر  “َفَال ی

 أنَّ من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل: والمعنى”  :حفي الفت - اهللا

 )٤ (، وننبه المسلمین أنه بإعالن ”: إذ قالوا  قهر الناس على بیعة لم تتم لهم أصًال
ا على جمیع المسلمین مبایعة ونصرة الخلیفة إبراهیم ، وأنه …“الخلیفة صار واجبً

ا وخلیفة للمسلمین في كل مكان” ومن أراد شق الصف فافلقوا رأسه !! “صار إمامً
  .بالرصاص، وأخرجوا ما فیه كائًنا ما كان، وال كرامة

لم یزكِّه أحٌد من أهل العلم، مجهول العین لعامة   تعیین خلیفة مجهول الحال،) ٥( 
ن ُعرف اسمه، ضاربین عرض الحائط بشروط  جماعته فضًال عن جمهور المسلمین وإ
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راء باألمة، من جنس ما تفعله الحكومات دمعتبر، وهذا إز علماء األمة في الخلیفة ال
 المستبدة

: حین قال له  نقض ما ألزموا به أنفسهم من بیعة البغدادي ألمیره الظواهري) ٦( 
وكان . “!وندین اهللا بأنكم والة أمورنا، ولكم علینا حق السمع والطاعة ما حیینا”

أفتكون . ، وأن كل بیعة بعد ذلك باطلةالظواهري قد أصدر قراره بإلغاء الدولة في الشام
  !والخیانة ونقض العهود خلیفة المسلمین الغدر أول أعمال

وهذا اإلعالن المخالف للشریعة جالب لكثیر من الفتن والشرور والمفاسد والمصائب 
  :على أهل اإلسالم، وهذه بعضها

من  د الخالفة،بهذه الطریقة ومن أولئك القوم هو هدم لمقاص“ الخالفة”إعالن ) ١( 
حفظ الدین وسیاسة الدنیا به، بل هو تشویه لصورة اإلسالم بإظهار دولته دولة القتل 

 .واإلجرام والتلذذ بقطع الرؤوس واألیادي

واستباحة قتالها  تأثیم األمة اإلسالمیة كلها بعدم مبایعة هذا الخلیفة المجهول،) ٢( 
  ! ودمائها إن هي رفضت الخضوع لهم

ال تكون إال لمن یتبعه سائر الناس وینتظم به أمر العامة، وهو المقصود  مع أن البیعة
یَّةً (  بحدیث اَت ِمیتًَة َجاِهلِ ٌة، مَ عَ یْ ِقِه بَ یَْس ِفي ُعُن َل اَت وَ ْن مَ ، ولیس )صحیح مسلم(  )مَ

فرض من فئة ال تعترف باألمة وال علمائها السابقین والالحقین ُ  الذي ی

یقاظ الفتن   انتصاراتهم وجهادهم في الشام والعراق، إضعاف المسلمین وتحجیم) ٣(  وإ
شغالهم عن حرب عدوهم الطائفي  بینهم، وإ

عاقة أعمال الدعوة والعلم والجهاد واإلغاثة،) ٤(  التي تقوم بها كل الكیانات   تعطیل وإ
 والكتائب والتجمعات التي ال تنضوي تحت لوائهم
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عطاؤهم ذریعة استباحتها مجدًدا؛  تمكین أعداء اإلسالم من بالد المسلمین،) ٥(  وإ
؛ لذلك هم ال “للخالفة”فسیاستهم تقتضي الترویج والدعم لهذا النموذج السيء 

یقاومونه بل یسهلون له التسلح واالنتشار، وحصار مناطق المجاهدین، لتصبح هذه 
الجماعة المارقة مطیة ألعداء المسلمین في تدمیر مناطق السنة وتقسیمها، ثم 

 .علیهم وعلى بقیة المسلمین ویحاربونهم باسم مكافحة اإلرهاب والتطرف ینقلبون

وأمام هذه المخالفة الكبرى والمفاسد العظمى، فإن الواجب على الجمیع أن یتصدى 
  :لمواجهتها

 :أولهم أهل العلم والفكر الذین یتعین علیهم المبادرة بأمور منها

ال تأتي إال وفق سنن اهللا تعالى في والتي   توضیح مفهوم الخالفة اإلسالمیة،) ١( 
ن شاء دون وجود  النصر، ونشوء الدول وقیامها، ولیس هو مجرد دعوى یدعیها مَ
مقّوماتها، وأنه ال یشترط إلقامة دین اهللا تعالى في بلٍد ما اسم محدد وال كیفیة معینة، 

م دولة اإلسالم لتمكین دون وال یجوز لمسلم أن یستعجل ا. بل كیفما أقیم دین اهللا فَث
تحقق مقدماته، وال أن یجعل األمر فیه أو في جماعته، دون بقیة المسلمین؛ فإن ذلك 
من الضالل المبین، وقد خال في األمة كذابون ودجالون كثیرون كلهم یزعم أنه نبي أو 

 .مهدي أو خلیفة

اة لما سبق من اعتبارات، وألن معلنیه خوارج بغ تأكید عدم شرعیة هذا اإلعالن؛) ٢( 
ِرُد في حق  .مفرقون لكلمة األمة وال یجوز االستسالم لهم؛ ألن االستسالم إنما یَ

السلطان المتغلب لحقن دماء المسلمین، وهؤالء ال سلطان لهم، بل التسلیم لهم یسفك 
، وهو “شرابنا الدماء، وأُْنسنا باألشالء”: المزید من الدماء، وقد قال بعض رؤوسهم

 المال عندنا، بل عن مجاهدین أثخنوا في العدویتحدث عن معصومي الدم و 

من جراء هذا  توضیح األضرار االستراتیجیة على األمة وثورتها وجهادها،) ٣( 
 اإلعالن، مما سبق بیانه وغیره
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وتأثیرهم في إضعاف دولة اإلسالم في  كشف مواقف الغالة والخوارج في التاریخ،) ٤( 
عاقتهم الفتوحات، و  قتلهم أهل اإلیمان، وتركهم أهل األوثان، القرون المفضلة، وإ

 وغدرهم بمن یركن إلیهم

من إسقاطهم لعلماء  توضیح حال خوارج الیوم المتمثلین في دولة البغدادي،) ٥( 
األمة، وتمكن الجهلة منهم، وتغلغل االتجاهات المنحرفة فیهم، واستعمال الرافضة 

فع لهم تصدرهم للقتال في بعض وال یش. لبعض قادتهم، وخدمتهم لمصالح أعداء األمة
الجبهات، وال حربهم على اللصوص وقطاع الطرق في بعض المناطق، كما لم یشفع 

 .للخوارج األولین اجتهادهم في الصالة والصوم وقراءة القرآن

ثانیهم قادة الجهاد ونشطاء الثورة الذي وثق بهم الناس وسلموا لهم قیادتهم، فإن 
  :ي ویتأكد دورهم فیما یأت. ود علیهمالمخرج بعد اهللا تعالى معق

االلتحام بأهل العلم، والسعي إلى التشاور المستمر معهم ومع أهل الخبرة )١(
لیضعوا سویا رؤیة مشتركة وخطة عمل لدفع هذه النازلة،   والتخصصات المختلفة،

 والتعامل األمثل معها ومع تداعیاتها

ك جمیع الطرق المؤدیة إلى ذلك، وسلو   إعطاء أولویة قصوى الجتماع الكلمة،) ٢( 
وتقدیم الوالء لإلسالم على أي كیان أو فصیل، والتعامل مع الجمیع بصدق، مع إحسان 

 الظن، والصبر على األذى

وعدم التردد   الجزم والعزم على استئصال هذه النبتة الخبیثة من دیار المسلمین،) ٣( 
مع . اء بحسب الحال والظرف اآلنيومراعاة الموازنة بین قتالهم وقتال األعد. في ذلك

شدة الحذر من االنخداع بظاهر األمر، أو إغفال أثر الفكر واالرتباط بمشاریع أضرت 
 بالجهاد وأهله

  :رثالثهم شباب األمة الغیور الذین ننصحهم هللا تعالى بأمو 
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ولیعلموا أنه لیس في   التبصر في األمر، وأن یسألوا أهل العلم عما أشكل علیهم) ١( 
صف البغدادي عالم مشهود له عند المسلمین، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

ُ علیِه ”  :ألسالفهم من الخوارج یفضح جهلهم ِة النَّبيِّ صلَّى اهللا أتیتُُكم من عنِد صَحابَ
لیِهم  قولوَن، فعَ ، ِمَن المهاِجریَن واألنصاِر؛ ألبلَِغُكم ما یقولوَن، المخِبروَن بما یَ وسلَّمَ

یَس فیُكم منُهم أَحدٌ نزَل  حِي منُكم، وفیِهم أُنِزَل، وَل مُ بالوَ م أعَل رآُن، وهُ  أخرجه الحاكم “الُق

فقد تأكد   اجتناب االنسیاق نحو العاطفة، أو االنبهار بالتضخیم والزخم اإلعالمي،)٢( 
للمراقب البصیر أن تنظیم الدولة یستخدم الكذب والتزویر، ویقلد الرافضة في التقیة 

خفا  ء حقیقة أمرهوإ

فإنها لیست على   االطمئنان إلى بطالن الخالفة المعلنة من قبل تنظیم الدولة،)٣( 
. منهاج النبوة شكال وال مضمونا، فتنظیم الدولة تنظیم ظالم باغ منحرف عن سبیل اهللا

نما یستخلف اهللا على دینه من آمن وعمل الصالحات، ولیس من یقتلون أهل (  وإ
  )األوثان اإلسالم، ویدعون أهل

والحذر من اتهامهم بأنهم حاسدون لتنظیم   توقیر أهل العلم، وصون أعراضهم،) ٤( 
البغدادي أو منافسون له، أو أنهم ضد مبدأ إقامة الخالفة، أو أنهم خاضعون 

 للطواغیت راضون بهم، فهذا من البهتان

ذر من والح حفظ أمر اهللا في النفس، والصبر على الضراء، ومدافعة الباطل،)٥( 
وساوس الشیطان في قصر أمر اهللا على الموت في سبیل اهللا، دون الحیاة في سبیل 
اهللا، فالشهادة اصطفاء من اهللا، ال قرار تتخذه عموم المسلمین، فهم سواد األمة، 

  ومادتها، وعمادها، نقول لهم

ل فضح هذا التنظیم وتبیین خطره وحقیقته لعامة المسلمین، مسؤولیة الجمیع، ك)١( 
 بقدر استطاعته
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أنتم مسؤولون عن أموالكم أن تمنحوها العاملین الصادقین، وهم بحمد اهللا كثر )٢( 
 وغیر محصورین بتنظیم معین

، فحصنوهم من أن )كلكم مسؤول عن رعیته(أبناؤكم مسؤولیة في أعناقكم و)٣( 
ون بهم یغتروا بأهل الغلو، وبدعوى الخالفة، فیصبحوا أداة في أیدي المجرمین یقاتل

 .غفار اللهم اكفنا شر األشرار، وغدر الفجار، وكید الكفار، یا عزیز یا،  المسلمین

  والحمد هللا رب العالمین 

 

  
 

 عبرت دار اإلفتاء المصریة، عن استیائها الشدید من العمل اإلرهابى اإلجرامي الذى) أ(
، بتنفیذ فعلتهم الوحشیة وذبح الرهینة األمریكي "داعش"قام به منشقو تنظیم القاعدة 

  لدى التنظیم " الثاني ستیفن سوتلوف
ووصفت دار اإلفتاء المصریة، في بیان لها الیوم األربعاء، هذه الفعلة النكراء بأنها 

  تشویه لصورة اإلسالم والمسلمین
رمة االنتماء إلى التنظیمات المتطرفة مثل أفتت دار اإلفتاء المصریة، بح) ب(
في العالم،  اإلسالم ، وفیما اعتبرته تنظیم یسعى لدمار البالد وتشویه صورة)داعش(

  . أكدت على ضرورة التصدي لتلك األفكار الهدامة

وغیره من التنظیمات " داعش"قال الدكتور شوقي عالم، مفتي الدیار المصریة، إن ) ج(
التي تسعى إلى اإلفساد في األرض تُعد بعیدة تمامًا عن الفهم الصحیح للدین 
ن استخدمت مفهوم الجهاد فهو استخدام في غیر محله بل وبعید  اإلسالمي، حتى وإ

، مضیفًا أن دار اإلفتاء تمامًا عن المصطلح الشرعي الذي نعتز ب ه اعتزازًا كبیرًا
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المصریة استنكرت أن یطلق هذا المصطلح على هذه الجماعات، ودعت وسائل اإلعالم 
 أال تستخدم مثل هذا المصطلح

 

   

البغدادي لیس خلیفة المسلمین “ : في هذا الصدد الشیخ سلیمان بن ناصر العلوان قال
نما هو قائد جماعات ، أما أنه یطلب البیعة من اآلخرین ، إذا ما  حتى یفعل األفاعیل وإ

  .”فهذا عمل البغاة و لیس عمل أهل الخیر والصالح   بایعوا قاتلهم

محمد بن الشیخ نفسه هو دولة اإلسالم، قال    وفي بیاٍن إثرَ اعتبار تنظیم الدولة
  :صالح المنجد 

أنها أقامت دولة اإلسالم وأن قائدها هو أمیر المؤمنین  –مثال  –فإذا اعتقدت مجموعة 
فإن نتیجة ذلك أن تعتقد بأن له السمع والطاعة على الجمیع، وأن كل من لیس تحت 
إمرته فهو خارج عنه وأنها تقیم الحدود وتنّصب األمراء على البلدان وأن لها التصرف 

ي األموال العامة من النفط والقمح وغیرها، وأن لهم أن یخضعوا غیرهم لهم بالقوة وأن ف
یوقفوا من شاءوا وأن لهم تنصیب المحاكم الشرعیة والقضاة وأن كل محكمة أخرى بغیر 

وهذا االنحراف والشك سیكون سببًا للتنافس على المناطق   إذنهم هي الغیة وهكذا،
راقة الدماء المعصومةواألقالیم واالقتتال تبعا    “لذلك فیكون هذا سببًا عظیما للفتنة وإ

  :محذرًا من الخوض في الدماء المعصومة   الشیخ عبد العزیز الطریفيوقال أیضا 

وال تجوز طاعة أمیٍر في قتل مسلم معصوم ومن ُأمر بحرام كقتل معصوٍم فال تجوز 
ضة، وال یجوز ألحٍد أن یمتثل طاعته وال بیعته حتى بیعة قتال، ولو بایعه فبیعته منقو 
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ن جهل سأل من یعلم، حتى ال یلقى  ا ظاهره التحریم حتى یتیقن من جوازه بعلٍم وإ أمرً
فسد آخرته بجهل أو تأویل غیره  ُ   اهللا بدم أو مال حرام، فی

في رسالته لمجاهدي الشام بعد ما  الشیخ أبو محمد المقدسيوقال في هذا الصدد 
  :راق والشام مع المجاهدین وصله حال تنظیم دولة الع

وال نستحیي أونتحرج من إعالن براءتنا من عمل من یتجرأ على دماء المسلمین كائنًا  (
  .)من كان

  ، محذرًا من االنضمام لتنظیم دولة العراق والشام الدكتور حسن بن صالح الحمیدوقال 

  ديال عذر لمن ذهب للجهاد بالشام أن یبقى لحظة واحدة مع جماعة البغدا

إنهم جماعة فتنة؛ كلما ُدعوا لمحكمة نكصوا وكلما ُعِقدت “ : وبرر هذه الدعوة بقوله 
  .“هدنٌة أشعلوا الحرب جذعة

  :مخاطبًا أفراد تنظیم دولة العراق والشام في سوریا  ألبي قتادة الفلسطینيوفي تصریح 

  .فهو آثمعها وجب علیكم الخروج من سوریا والخروج عن قیادة تنظیمكم، ومن یبقى م

الشیخ ومما ورد في بیان أكثر من أربعین عالمًا من علماء السعودیة ووافقه بیان 
  :یوسف األحمد

نؤید ما ذهب إلیه عدد من أهل العلم من وجوب وجود محكمة شرعیة مستقلة عن 
جمیع الفصائل، یخضع لحكمها جمیع المجاهدین من أمراء وقادة وأفراد، وتفصل فیما 

ساحة الجهاد الشامي، من دعاوى بقتل المجاهدین أو اعتقالهم أو ینتشر الیوم في 
حبسهم أو تعذیبهم أو االستیالء على أموالهم، وأن واجب إنشاء هذه المحكمة 
والرضوخ لحكمها یقع على جمیع الفصائل ذات الشوكة في أرض الشام، ونؤكد على أن 
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ُصّدق بأنه سیطبق الشریعة كاملة إذا  من أبى الخضوع لشرع اهللا عند التنازع، فكیف ی
  ! تحررت الشام من الباطنیین والصفویین ؟

وقد حذروا في هذا البیان الشرعي من الغلو والبغي الذي یجهض الجهاد ویسيء إلیه 
ونؤكد على أن واجب مواجهته یقع على عاتق الجمیع من العلماء والدعاة “ : وقالوا 

المبادرة باإلنكار لهذا الغلو وبیان وأصحاب الرأي وقادة الفصائل المجاهدة، وأن 
ا بإذن اهللا في تحصین  مخاطره، وتواطؤ الجمیع على التحذیر منه سیكون سببً
المجاهدین وتوعیة من یذهب إلیهم، وربما كان عالًجا لمن تلبّس بشيء من هذه اآلراء 

  .كما یشهد به الواقع

م في أوصاف الخوارج تنظیم دولة العراق والشا   الشیخ أبو بصیر الطرطوسيأدخل و 
من الخوارج “ تنظیم دولة العراق والشام “ جماعة الدولة المعروفة بمسمى  :فقال 

الغالة، بل قد فاقوا ــ بأفعالهم وأخالقهم ــ الخوارج األوائل في كثیر من الصفات واألفعال 
  .فجمعوا بین الغلو، والبغي والعدوان، وسفك الدم الحرام.. 

، ”تنظیم دولة العراق والشام “ تمسك جماعة الدولة المسماة بـ فإن لم  :وقال أیضا 
ومجاهدي الشام،  هاوتكف أذاها وشرها عن الشام وأهل.. عن بغیها وظلمها وعدوانها 

وتُصغي إلى خطاب النقل والعقل الذي وجهه إلیها بعض العقالء والفضالء، فإنه یجب 
وهو من الجهاد في .. دوانهم شرعًا على جمیع مجاهدي أهل الشام قتالهم، ورد ع

ونشهد حینئٍذ ــ شهادة عامة ــ جازمین ومستیقنین أن قتلى مجاهدي أهل .. سبیل اهللا 
.. وقتلى تنظیم دولة العراق والشام آثمون .. وهم شهداء بإذن اهللا .. الشام مأجورون 

  .وهم في النار، بل ومن كالب أهل النار

قیقة كل قطرة دم تنزف بین الفصائل ،سببها ح“  الشیخ حمود بن علي العمري وقال
  .“رفض البغدادي لتحكیم الشریعة ، وتطبیقه شرعه هو الذي ابتدعه
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إنهم جماعة فتنة؛ كلما دعوا  :فقال  :  الدكتور حسن بن صالح الحمیدووصفهم 
  .لمحكمة نكصوا وكلما عقدت هدنة أشعلوا الحرب جذعة

  .حظة واحدة مع جماعة البغداديال عذر لمن ذهب للجهاد بالشام أن یبقى ل

أدعو من ینتسب إلى هذه الجماعة إلى  : الشیخ المحدث عبد اهللا السعدكذا قال و 
  .الخروج منها واالبتعاد عنها

رئیس رابطة علماء الشام الطریق للعودة للمسار  الشیخ أسامة الرفاعيبین لهم و 
لى كتاب اهللا وسنة بأن علیهم العودة إلى العلماء األثبات ا :الصحیح قائال  لراسخین، وإ

  .رسوله، في تعظیم دماء المسلمین وحرمته

قیادات تنظیم  الروابط العلمیة والهیئات اإلسالمیة السوریةفي نفس السیاق دعت و 
الدولة إلى  أن تفيء إلى الحق، وتستمع إلى الناصحین المخلصین، وتصحح هذه 

البقاء في هذا التنظیم طالما بقیت هذه  المخالفات واألخطاء، وال یحل ألتباعها وجنودها
  .األخطاء

أن مسلك الغلو واستباحة دماء المسلمین الذي : الشیخ القائد ابو خالد السوريوبین 
ر ساحات متعددة للجهاد في غیر بالد الشام محذرًا من تأثیره  یسلكه تنظیم الدولة قد دمّ

  .على الجهاد الشامي 

للمجاهدین الذین حرروا األرض وقدموا الشهداء “ ولةالد”وبین أیضا أن معاملة تنظیم 
بخس لحقهم ، ومجافاة للواقع، فلكل حجمه وأمرهم “ الدولة”على أنهم فصائل وهم 

  .ودعاهم إلى التوبة إلى اهللا والفیئة ألمره والنزول على شرعه  شورى بینهم،

عن مسار  ولمعالجة اآلثار الناجمة عن إنحراف مسار تنظیم دولة العراق والشام
إن الواجب الشرعي المتعین على :  الشیخ یوسف األحمدفي الشام قال    المجاهدین

إخواننا في الدولة هو القبول العاجل بمحكمة شرعیة مستقلة علنیة، ال سلطان علیها 



- ٢١١ - 

إال سلطان الشریعة، یتفق على اختیار قضاتها أهل الشوكة والُحكم من جمیع 
ها الكبیر قبل الصغیر، والشریف قبل الوضیع، الجماعات الجهادیة، یخضع لحكم

أما رفضها أو الصمت عنها، فهو نوع من تعطیل الحكم .واألمیر والقائد قبل غیره
بالشریعة كما هو مشاهد؛ فإن الحقوق في الدماء واألموال واألعراض تضیع أمام 

  .الجمیع بسبب رفض المحكمة المستقلة

أن االقتتال الحاصل من تنظیم الدولة  لشاميرأى الشیخ القائد أبو عبد اهللا اوقد 
   للفصائل الجهادیة هو قتال بغي ، ورفض وصف تنظیم الدولة بالخوارج ودعا

نشاء مجلس شوري بإسم   لإلصالح بینها ووقف كل مظاهر اإلقتتال القولیة والفعلیة وإ
تباع یجمع جمیع قیادات الفصائل المجاهدة المعروفة با) مجلس شورى مجاهدي الشام(

داریة تدیر المناطق  الشرع في جهادها ،ویتفرع عنه عدة مكاتب شرعیة وعسكریة وإ
  .المحررة 

لإلصالح “ مبادرة األمة“ مبادرة بعنوان  الشیخ المجاهد عبد اهللا المحسینيوقد أطلق 
،واشترطنا فیها أن یكوَن )مبادرة األمة(فأطلقنا “ :وحقن الدماء المعصومة ، فقال 

ُعرف منهُجهم السیما في مسألِة تحكیِم شرِع اِهللا تعالى والكفِر بالطاغوِت القضاةُ ممن 
ونبِذ كل ما یخالُف المشروَع اإلسالميَّ فال یخفى أن الخلَل في منهِج القضاِة سینسحُب 
على ما یَصدرُ عنهم من أحكام وعرضنا مدةً لقبوِل هذه المبادرِة فإذا باألمِة وعلماِئها 

بل بعُضهم ال یزاُل (سِهم علماءٌ كبارٌ ابتُلوا في ذات اهللا بالًء عظیمًا وعلى رأ) یؤیدونها
الشیخ المجاهُد أبو قتادةَ الفلسطیني وأبو محمِد المقدسي : فمن المؤیدین) في السجون

هم،  أكرم حجازي والشیخ حسین محمود. یوسف األحمد و د.إیاد قنیبي و د. و د وغیرُ
بصالِحها وطالِحها القبوَل بشرِع اهللا حكمًا بینها؛ لینتهي ثم أعلنِت الجماعاُت المختلفُة 

الخالف في الشام ولنعود لقتال النظام النصیري الذي قد بغى وطغى على المستضعفین 
نا في الدولِة  الذین أردنا نصرتهم، فوافقت كُل الكتائِب على التحاكِم لشرِع اهللا، أما إخواُن

” ُ اُده عدمُ القبوِل بالتحاكم لشرِع اهللا إال بشروط فقد أصدروا بیانًا مف“ هداهم اهللا
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علقًا على هذه الشروط إن هذه الشروط لیست في : فرضوها على خصومهم، وأقوُل مُ
  .كتاب اهللا وال في سنة رسوله صلى اهللا علیه وسلم

بكر  فإنني استحلف باهللا الشیخ أبا :ثم وجه نداء حاسما ألبي بكر البغدادي قائال 
: یرضى بمحكمة إسالمیة عامة في الشام امتثاًال ألمر اهللا سبحانه إذ یقولالبغدادي أن 

َنا ( وا َسِمعْ وُل ُق َنُهمْ َأْن یَ یْ ْحُكمَ بَ یَ ِه لِ ُسوِل رَ ى اللَِّه وَ َل َذا ُدُعوا ِإ ْؤِمِنیَن ِإ اْلمُ َل  ا َكاَن َقوْ نَّمَ ِإ
َنا عْ َأَط لتنظر فیما مضى  سمعنا وأطعنا، ولنرض بمحكمة إسالمیة في الشام: فلنقل )وَ

من نزاع وفیما یستجد من أحداث یتحاكم إلیها البر والفاجر كما كان الناس یتحاكمون 
إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بطائعهم وعاصیهم فكل من قبل أن یتحاكم إلى 
شرع اهللا فلیفعل مهما كان معتقده مادام القاضي عدًال سلیم المنهج صافي المعتقد 

اضي ال المتقاضي، فإن لم یكن ذلك فإنني أنضمُّ إلى قادِة الجهاِد وعلمائِه، فالعبرة بالق
والشیُخ العالمُة المحّدُث  -حفظه اهللا-أیمُن الظواهري وعلى رأِسهم شیُخ المجاهدین 

وغیرهم   األسیرُ سلیماُن العلوان، والشیُخ أبو محمد المقدسي، وأبو قتادةَ الفلسطیني،
  ..ألجّالءمن علمائنا ومشائخنا ا

أنضمُّ إلى هؤالء جمیعًا وأناشُد األَخ الشیَخ أبا بكٍر البغداديَّ أن یقَف الیومَ موقفًا یحمُده 
نصرُ به دیُن اهللا، بأن تبقى الدولُة  ُ ُ المسلمین وی له أهُل األرِض، وتُحقُن به دماء

وأن تبقى اإلسالمیُة في العراِق ُغّصًة في حلوِق الرافضِة وشوكًة في طریِق الغرِب، 
جبهُة النصرِة في الشاِم مكملًة للمشروِع اإلسالميِّ إلعادِة الخالفِة في األرِض، فننطلق 

عادة الخالفة المسلوبة   .سویًا لتحكیم شرع اهللا في أرضه وإ

وهكذا ال نرى أحدًا من أهل العلم موافقًا أو مؤیدًا لتنظیم دولة العراق والشام ودولتها 
نني واهللا لم  :قائال    وبین ذلك الدكتور عبد اهللا المحسیني، الصائلة على المجاهدین  وإ

ومخالفِته كما اتفقوا على ) إسالميّ (أرَ علماَء الجهاِد في األرِض اتفقوا على نقِد مشروع
  . نقِد مشروِع الدولِة في الشامِ 
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أثنى وكیل المرجعیات الدینیة في الكویت آیة اهللا السید محمد باقر المهري بما صرح به 
مفتي السعودیة الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ حول األفكار المتطرفة واألعمال اإلرهابیة 

م هذه الفتوى مؤكدا أنها محل تأییدنا وندع» داعش والقاعدة«التي یقوم بها تنظیما 
وطالب جمیع فقهاء اإلسالم وجمیع المفتیین و مراجع الدین بتأیید هذه  ونرحب بها

ودعى إلى تنفیذها على الواقع الخارجي ، عظیمة شجاعة الالفتوى التى وصفها بـــــال
وتجسیدها في حیاتهم العملیة وأن یقفوا صفا واحدا ویتخذوا موقفا صریحا وحازما ضد 

لتنظیمات اإلرهابیة بالمال والسالح أو یدعمهم معنویا أو یتبنى أفكارهم من یدعم هذه ا
وطالب جمیع الحوزات العلمیة  .الشیطانیة الباطلة ألنهم خارجون عن اإلسالم 

والمقدسات الدینیة والجماعة التربویة وفقهاء اإلسالم بتعزیز فكر الوسطیة ونشر فكرة 
تي المملكة بالقول سر على بركة اهللا فنحن لمف يالمهر  قالو ،   التسامح في اإلسالم

 . لك داعمون ومؤیدون لهذه الفتاوى اإلسالمیة األصیلة

 

  
 

إن –المفتي العام للمملكة العربیة السعودیة  –قال سماحة الشیخ عبد العزیز آل الشیخ 
والتشدد واإلرهاب التي تفسد في األرض وتهلك الحرث والنسل، لیست من أفكار التطرف 

اإلسالم في شيء، بل هي عدو اإلسالم األول، وأن المسلمین هم أول ضحایاها، 
ة وأكد سماح. وما تفرع عنها من جماعات" القاعدة"و" داعش"مستشهدًا بما ترتكبه 

، على اإلسالم وال على "خارجیةال"المفتي عدم احتساب هذه الجماعات التي وصفها بـ 
، الذین هم أول فرقة مرقت من الدین "الخوارج"أهله، الفتًا إلى أنهم یعتبرون امتدادًا لـ
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ودعا آل الشیخ إلى توحید الجهود وتنسیقها لتعزیز . بسبب تكفیرها المسلمین بالذنوب
لة ذات أهداف فكر الوسطیة واالعتدال النابع من الشریعة اإلسالمیة، بصیاغة خطة كام
 .واضحة مدعمة بخطة تنفیذیة، لجعل تلك األهداف المنشودة واقعًا ملموساً 

شدد المفتي العام رئیس هیئة كبار العلماء في السعودیة، الشیخ عبدالعزیز بن و 
، وما تفرع منها، »القاعدة«و» داعش«عبداهللا آل الشیخ، على أن ما تفعله تنظیمات 

   .لیس من اإلسالم في شيء
 .همي جرائموالمسلمون هم أول ضحایاهم، كما هو مشاهد ف هو عدو اإلسالم األول بل

  . خوارج العصر كما اعتبر الجماعات المتطرفة من
وقال آل الشیخ في بیان وجهه إلى األمة اإلسالمیة أمس، ونقلته وكالة األنباء 

   :السعودیة
ى أهله المتمسكین بهدیه، إن هذه الجماعات الخارجیة ال تُحَسب على اإلسالم، وال عل

  . بل هي امتداد للخوارج

 

  

یة محمد المقدسي، أحد أبرز المراجع الروح حذر عاصم البرقاوي، المعروف بأبو
ستجابة إلى دعوات تقدیم ، المسلمین في العالم من االللجماعات الجهادیة في العالم

عرف بـ ُ مبینا أن هذه البیعة " داعش،"البیعة للدولة اإلسالمیة في العراق والشام أو ما ی
محمد العدناني، الناطق باسم داعش  مستكرهة غیر ملزمة مستشهدا بما قاله أبو

 ."أبطل جهاد الجماعات األخرى غیر المبایعة لهم"وكیف 

یغلب علیها الخطاب المغالي، والنهج اإلقصائي  أن تأتي جماعة: "وقال المقدسي
اإلستئصالي لكل مخالف، وعدم االعتبار لعلماء األمة وكبرائها، وتدعي رغبتها بتحكیم 
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الشرع على األمة ولما تقبل هي بالتحاكم إلیه في الخصومات والدماء واألموال مع 
ن تستتب لها األمور ثم تتغلب على بعض النواحي من دیار المسلمین، وقبل أ! اآلخرین

ویجتمع علیها الناس والعلماء الفضالء حتى في تلك البالد تعلن وجوب بیعة خلیفتها 
ثم من  الذي سمته على المسلمین في كافة أنحاء العالم ووجوب هجرة المسلمین إلیه وإ

حتى برزت عندنا الحاجة إلى فتاوى كنحو فتوى اإلمام مالك في بطالن .. لم یفعل ذلك
لمكره وبیعته، فقد وردت إلي أسئلة من نساء خیرهن أزواجهن بین بیعة هذا طالق ا

الخلیفة أو الطالق، فقلت بایعن إن كنتن تكرهن الطالق، وهذه بیعة مستكره غیر 
ملزمة، فمعلوم كالم اإلمام أحمد في حد اإلكراه للمرأة من قبل زوجها بأنه یصح لو 

نما أفرز مثل ه.. هددها زوجها بالطالق ذه األسئلة والفتاوى تعنت المتعنتین وإ
وتضییقهم على المسلمین وترهیبهم بسیف التأثیم والتكفیر وزادوا مع النساء التهدید 

  ."بالتطلیق

ال تهدیدا ووعیدا وتخویفا .. الخالفة یجب أن تكون مالذا وأمنا لكل مسلم: "وتابع قائال
  ."وفلقا للرؤوس

األخطر عندي من هذا : "داعش، قال المقدسيوحول ما قاله العدناني، الناطق باسم 
الطالق؛ وهو ما دعاني لكتابة هذه الكلمات ما رتبوه من الطالق بین أفراد المجاهدین 
وجماعاتهم وقیاداتهم وما سینشروه من بلبلة للصفوف وزعزعة للبنیان حین قال 

لمجاهدین، ورسالة إلى الفصائل والجماعات على وجه األرض كاّفة، ا: (ناطقهم الرسمي
: والعاملین لنصرة دین اهللا، والرافعین الشعارات اإلسالمیة، فإلى القادة واألمراء نقول

ا شرعیا في .. اتقوا اهللا في أنفسكم، اتقوا اهللا في جهادكم إننا واهللا ال نجد لكم عذرً
ف عن نصرة هذه الدولة ا وأما أنتم یا جنود الفصائل والتنظیمات؛ فاعلمو : (وقال) التخّل

بطلت شرعیة جماعاتكم وتنظیماتكم، وال یحل ألحد : أنه بعد هذا التمكین وقیام الخالفة
فتأمل كیف یبطلون جهاد ) أن یبیت وال یدین بالوالء للخلیفة: منكم یؤمن باهللا

أي مؤامرة هذه .. المجاهدین ویحرضون األتباع على المتبوعین والطلبة على الشیوخ
  ."وفهم وتوهین بنیانهملشق صف المجاهدین وتقویض صف
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نقول إلخواننا الدعاة والمجاهدین في شتى أنحاء المعمورة استمعوا لقول : "وتابع قائال
یا أیها الذین آمنوا : (قال اهللا تعالى اهللا وندائه واضربوا بما خالفه عرض الحائط 
تي نقضت وال تكونوا كال: (وقال تعالى) أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم

فالتفوا حول قیاداتكم ورؤوسكم وكبرائكم وال تستخفنكم ).. غزلها من بعد قوة أنكاثا
دعوات المشرذمین لصفوف المسلمین الذین یرون أن ال حق الیوم إال معهم وكل من 

  ."لیس معهم فقد صیروه عدوا

نحن نحذر عامة المسلمین وخاصتهم من االستجابة لدعوات شق "المقدسي  قالو 
فوف وزعزعة البنیان وشرذمة المجاهدین وندعوهم بأن ال یتضرروا بالترهیب الص

الفكري أو المعنوي أو الحسي الذي یبثه دعاة التشرذم وأن یبقوا على العهد ثابتین 
وحول قیاداتهم ملتفین ظاهرین على الحق ال یضرهم من خالفهم وال من خذلهم حتى 

  ."یأتي أمر اهللا

إما أن : ى على هذا التیار المبارك وجماعاته المخلصة؛ ملخصهاإنها مؤامرة أخر : "وقال
ما أن نبث الفرقة في صفوفكم؛ ونعمل على تشتیت صفكم؛ وهي طریقة  تكونوا معنا وإ
یستعملها الفوضویون في بالدنا حین یفرضون أنفسهم على اآلخرین في اللعب فتجد 

یب: (أحدهم یقول ییب أو خرّ ه ویقبل العبا أساسیا أو أنه ؛ یعني إما أن یفرض نفس)لعّ
ب اللعبة؛ هذه األخالق تلیق بأوالد الشوارع لكنها ال تلیق بتاتا بمن ینتسب إلى  سیخرّ

  ."الدعوة والجهاد

لقد أبطلوا بیعتهم األولى لقیادتهم : "وعن ارتباط داعش بتنظیم القاعدة، قال المقدسي
وا الدولة األولى، وحین أعلنوا وتمردوا على أمرائهم، وتطاولوا على كبرائهم حین أعلن

الثانیة سفكوا الدم الحرام ورفضوا التحاكم للشرع، ولذلك حق لنا أن نتساءل ماذا 
  "عساهم یفعلون بعد إعالن الخالفة؟
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لیم كردستان، أن الحرب ضد عصابات داعش اعتبرت اللجنة العلیا للفتوى في إق
اإلرهابیة یعتبر جهادًا وأي عنصر من عناصر قوات البیشمركة یفقد حیاته إثناء هذه 

 .الحرب فهو شهید

  :وأشار رئیس اللجنة مال محمد روتي في تصریح صحفي

إلى أن الدفاع عن أرض كردستان جهاد، وأن اللجنة العلیا للفتوى في اإلقلیم أصدرت 
الحرب ضد داعش اإلرهابیة یعتبر جهادًا وأي عنصر من :(وى تنص على أن فت

  )عناصر البیشمركة یفقد حیاته إثناء هذه الحرب فهو شهید

 
  

د محمو  أعلن رئیس فرع رابطة خریجي األزهر في باكستان الشیخ صاحب زاده عزیز 
أن تنظیم داعش اإلرهابي هو مخطط صهیوني یهدف إلى قتل المسلمین :  األزهري

بالتمسك بالفكر "، ویطالب العالم اإلسالمي "وسفك دمائهم واغتصاب النساء والبنات
  .األزهري الوسطي المعتدل ونشره لمواجهة مثل هذه التنظیمات المتشددة
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والعملیات االنتحاریة كلها غیر مشروعة، وكلها محرمة،  :قال الشیخ األلباني رحمه اهللا
، وقد تكون من النوع الذي ال یخلد في الناروقد تكون من النوع الذي یخلد صاحبه 

أما أن تكون عملیة االنتحار قربة یتقرب بها الي اهللا إنسان یقاتل في سبیل . صاحبه
، بل أنا أقول الیوم ما هذه العملیات لیست إسالمیة إطالقاأرضه ، في سبیل وطنه، 

  .المتحمسین سالمیة، ولیس الحقیقة التي یریدها بعض المسلمینیمثل الحقیقة اإل

هناك قتال في كثیر من البالد، أما . سالمیة إطالقاالیوم ال جهاد في األراضي اإل: أقول
جهاد یقوم تحت رایة إسالمیة، ویقوم على أساس أحكام إسالمیة، ومن هذه األحكام أن 

نما هو یأتمر بأمر قائده أما انتحار باجتهاد ... الجندي ال یتصرف باجتهاد من عنده، وإ
اب المتحمس كما نسمع الیوم عن أفراد یتسلقون الجبال، ویذهبون إلى جیش من الشب

قتلون، ما الفائدة من هذه األمور؟ ُ هذه تصرفات ! الیهود ویقتلون منهم عددا ثم ی
، لذلك نحن نقول للشباب شخصیة ال عاقبة لها لصالح الدعوة اإلسالمیة إطالقا

  .حافظوا على حیاتكم: المسلم

 
إن ما یفعله بعض الناس من  : قال الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه اهللاو 

بحیث یحمل آالت متفجرة ویتقدم بها إلى الكفار ثم یفجرها إذا كان بینهم فإن االنتحار 
هذا من قتل النفس والعیاذ باهللا، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد 

الحدیث، ألن هذا قتل نفسه ال لمصلحة اإلسالم ، إلنه إذا قتل  ، كما جاء فياآلبدین
معه عشرة أو مائة أو مائتین لم ینتفع اإلسالم بذلك، لم یسلم الناس، بخالف قصة 

أما أن یموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من الغالم، فإن فیها إسالم الكثیر، 
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ویوغر صدره هذا العمل،  نت العدو أكثرالعدو، فهذا ال یقتضي إسالم الناس، بل ربما تع
حتى یفتك أشد فتك، كما یوجد من صنع الیهود مع أهل فلسطین، فإنه إذا مات أحد 
منهم من هذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من ذلك ستین نفرا أو أكثر، فلم 

لذي وا .یحصل بذلك نفع للمسلمین، وال انتفاع للذین فجرت هذه المفجرات في صفوفهم
، وأنه موجب  یفعله بعض الناس من هذا االنتحار نرى أنه قتل للنفس بغیر حقنرى ما

ن صاحبه لیس بشهید،  لدخول النار والعیاذ باهللا ، لكن إذا فعل اإلنسان هذا متأوال  وإ
، وأما أن تكتب له الشهادة فال، ألنه لم  ظانا أنه جائز فإنا نرجو له أن یسلم من اإلثم

  .هادة، لكنه یسلم من اإلثم ألنه متأول، ومن اجتهد فأخطأ فله أجریصل طریق الش

 
هل تجوز العملیات االنتحاریة؟ وهل هناك شروط لصحة : سئل الشیخ صالح الفوزانو 

َنُكمْ ِبالْ   :فكان جوابه هذا العمل؟ یْ ُكمْ بَ واَل وا َأمْ ْأُكُل وا ال تَ ُن الَّ َأْن یا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ باِطِل ِإ
ةً َعْن تَراٍض ِمْنُكمْ  َسُكمْ تَُكوَن ِتجارَ وا َأْنُف ال تَْقتُُل ا وَ ِحیمً نَّ اللََّه كاَن ِبُكمْ رَ ْل ) ٢٩(ِإ ْفعَ ْن یَ مَ وَ

ا  ِسیرً ى اللَِّه یَ كاَن ذلَِك َعَل ا وَ یِه نارً ْصلِ َف ُن ا َفَسوْ ْلمً ُظ فال یجوز أن یقتل  ذلَِك ُعْدواًنا وَ
، بل یحافظ على نفسه غایة المحافظة، وال یمنع ذلك أن یقاتل في  نفسه اإلنسان

سبیل اهللا ویجاهد في سبیل اهللا، ولو تعرض للقتل واالستشهاد فهذا طیب، أما أن 
كان أحد الشجعان یقاتل مع   یعرض نفسه للقتل فهذا ال یجوز، وفي عهد النبي 

تل ، فقال الصحابة الرسول  :  فقال رسول اهللا. حد ما أبلى فالنما أبلى منا أ: فُق
، فصعب ذلك "هو في النار: قبل أن یموت ، وهو جرح ، فقال رسول " هو في النار 

على الصحابة ، فتبعه رجل بعدما جرح ، ثم وجده وضع السیف على األرض ورفع 
صدق رسول : ذوابته إلى أعلى فتحامل علیه فمات الرجل دخل من صدره ، فقال الرجل 

  .ال ینطق عن الهوى وعرفوا أن رسول اهللا   اهللا
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نسبًا  )الحسني(أحمد اهللا وائل محمد أبو عبیه  وأب: لشریففضیلة الشیخ اهو 
   .لقبًا  )حبیب الكل(الشهیر ب  ،وطنًا  )المصري(

  منها ما هو في عدة مجاالت جدًا ة له مؤلفات قیم

 )ستفترق أمتي علي ( ناقش فیه حدیث )  لفرقة الناجیةاألمة اإلسالمیة هي ا
طوال قرون له الخاطئ  ومفهوبین أن الم) ثالث وسبعین فرقة كلها في النار إال واحدة

مما تسبب في اتساع  لنفسها والهالك لغیرها ، النجاةإسالمیة تدعي ة فرقكل جعل 
تكفیر ما سواها ، فجاء إلي بل وصلت عند بعض الفرق  ، فرق اإلسالمیةالفجوة بین ال

ة المحمدیة بجمیع فرقها إال من یوضح المفهوم الحقیقي له ، و الكتاب  یثبت نجاة األمّ
  .موكول إلي اهللا ال إلي عباد اهللافهو الحكم علي إیمانهم أما مثل الخوارج ، و نها عشذ 

 )ناقش فیه )  خلیفة قبل المهدي وال خالفة قبل ظهورهالخالفة قادمة ولكن ال
مسألة الخالفة وأكد أنها جعٌل إلهي ال جعٌل بشري ، وأكد علي صحة خالفة الخلفاء 
األربعة وأنها من اهللا وقد وفق اهللا المسلمین لما أختاره وأخبر نبیَّه به ، وأكد فیه أن 

ومعروف وهو المهدي وأثبت أن  الخالفة ستأتي ال محالة ولكن خلیفتها منصوص علیه
المهدي حق وأنه قادم ، وبهذا أغلق الباب علي كل من ینادي بإقامة خالفة إسالمیة 

  .أو حتي یدعي الخالفة لنفسه وینادي ببیعته ویفسق من لم یبایعه ویتهمه في دینه

 

  ) د جمعه أحد أبنائه في اهللا حیث أن للشیخ مجلسًا تربویًا وق) لسان العرفان
یهتم فیه بتوجیه الحاضرین إلي التخلق باألخالق المحمدیة والتركیز علي المحبة 
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اإللهیة واإلقتداء بالحبیب المصطفي صل اهللا علیه وسلم ویشدد علي ذلك جدًا وكان 
ربي أصحابه في م ُ كة ثالثة عشر عامًا علي یقول أن النبي صل اهللا علیه وسلم ظل ی

تلك األخالق العالیة والحب في اهللا عز وجل وهو الجهاد األكبر ، حتي إذا ما جاء 
األمر للنبي بالقتال كان القتال لوجه اهللا خالصًا ال تشوبه أعراض االنتقام أو حب 
القتال من أجل القتل أو الغنیمة ، وكتاب لسان العرفان یدور حول نصائح توحیدیة 

شارات إلهامیة لبعض آیات القرآن واألحادیث وسلو    .كیة وأخالقیة وكلمات عرفانیة وإ

 )أثبت فیه أن تلك الرؤیا حق ودلل علیها ) الذین رأوا اهللا في المنام وكلموه
من الكتاب والسّنة وجمع فیها بعض المرائي الربانیة للسابقین من الصالحین وهذا 

النوادر ولم یسبق إلیه أحد ولذا ُأشیر إلي هذا بغالف الموضوع بهذا العرض یعد من 
  .) ألول مرة في العالم اإلسالمي( الكتاب بجملة 

 )بین فیه حقیقة هذه الرؤي المحمدیة ) الذین رأوا رسول اهللا في المنام وكلموه
ه وصحة وقوعها من الكتاب والسّنة وأهمیتها ، وجمع فیه ألف رؤیا للنبي صل اهللا علی

  .وسلم لم تجمع من قبل في كتاب ، ورد علي كثیر من الشبهات ببساطته المعهودة

  )قال أنه من أعجب ما قرأت ) االنتصار لرؤیة النبي یقظة باألبصار ُ والحق ی
حیث وضع فیه األدلة النقلیة والعقلیة الدالة علي وقوع هذه الرؤیة لألولیاء والصالحین 

  .ل حتي لم یدع لمنكر مقا

   )أكد فیه علي ) الجهر بالبسملة في میزان الكتاب والسنة
 ةترجیح الجهر بالبسملة في الصلوات الجهریة بأدلة صحیحة ثابتة، حیث تفشت ظاهر 

  . النهي عن الجهر بالبسملة فجاء الكتاب مسكتًا لمن قال بالنهي ومؤیدًا للجهر
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 )داعش خوارج علي نهج التتار وسنة العجم( 
ن حیث اكتفي الجمیع ریوهو الكتاب الذي بین یدي القارئ ، وقد سبق كعادته الكثی

عالج في  ُ بكتابة مقال هنا وهناك وهم مشكورون علي ذلك ولكن األمر أكبر من أن ی
تلك الجماعات سواء مقال ، حیث أن األمر یتعلق بعالمیة اإلسالم التي تشوه من قبل 

بقصد أم بغیر قصد ، فجاء الكتاب یبرئ اإلسالم أمام العالم أوًال من كونه یأمر بقتل 
رسالة إلي فقهاء داعش یثبت لهم : العباد وذبح األسري واإلفساد في األرض ، وثانیًا 

بطالن هذا المذهب وفساد ذلك العمل ویدعوهم للتراجع عن أعمالهم التي تسيء 
المسلمین وتطعن الدعوة في مقتل ، كل هذا بعدما ناقش أدلتهم ورد علیها لإلسالم و 

  .من كتاب اهللا وصحیح سنة نبیه صل اهللا علیه وسلم

)وحدانیة اهللا ( )العظمة المحمدیة
  )لسالمالخضر علیه ا) (مفاهیم حبیبیة( )وعالمیة الرسول واإلسالم والمسلم

ص أو جماعة أو شخ دینیة لم یتعلم علي ید مؤسسة حیث أنه ،
من اتبع ولم یبتدع وعمل بما علم (:یقول و ) اتقوا اهللا ویعلمكم اهللا( :بل دائمًا ما یقول

  .)في كل شيء وجعل التوفیق حلیفه، وفهمه ما لم یفهم ، علمه اهللا علم ما لم یعلم ، 

الذي شربت منه تلك السطور استطیع أن أشرح قطرة من نهره العذب  وال أظنني في
 هذا البیانالتقصیر في  ليع تعالي ، وأستغفر اهللاوعاینته بنفسي طیلة خمس سنوات 

  .لمسامح ، والحمد هللا رب العالمینواهللا ا ولكن هكذا طلب مني بضعة سطور، ،القصیر

  محمد مصطفي عمران / محب الشیخ : كتبها 

 )وخطیب باألوقاف إمام(
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ُ  فیر ـما بین تك           ةأشكوا إلیك حال األمّ   موالیا                ةغض وفرقوب

ِّ         والمسلمون بكل أرض تنافروا     ـةوتناحروا وتالعنوا في المل

 

ُ  رون فّ ـیك  والخارجون               َــة  رَّ ـیُق  نـوا إالّ مـال ینج       ةـمّ األ ل َ َتـ   الـق

  سم الجھاد تطاولوا وتجبروا     سفكوا الدماء بغیر حق وخشیتياب

 

  بقصعتي  وكأننا صرنا الطعام   والكافرون علینا قاموا تجمعوا     

  بقائد ذو طاعتي واما لم یكون       ثرة  ــتاد وكـمع بالعـال یُغني ج               

 

 

  ان من جّالك من رْحمانىحَ سب       يانـواألزم  ياألكوان ســید  یا

  كیانـى  بُكـلّ  رى ـواك یسـوھ      يْھجتمُ و ينفسوَ  يتَْھواك ُروح              

 

   يمحمد حلفاو/ الشیخ بحفي : قدمھا 

  إمام وخطیب بوزارة األوقاف
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